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STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o igrah na srečo
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o igrah na
srečo - prva obravnava, na 12. seji dne
29. 10. 1993, na podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora, sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Državni zbor predlog zakona o igrah
na srečo v prvi obravnavi sprejema in
ugotavlja, da je zakon kljub številnim vsebinskim in pravno tehničnim pripombam
primerna osnova za pripravo druge
obravnave predloga zakona.
2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo:
a) izloči iz predloga zakona o igrah na
srečo V. poglavje »Lastninsko preoblikovanje obstoječih podjetij, ki prirejajo igre
na srečo« in ga uredi v posebnem zakonu. V predlogu zakona o igrah na srečo
pa uredi le sistem prirejanja klasičnih in
posebnih iger na srečo;
b) vključi določilo, ki prepoveduje tujcem
neposredno lastništvo v ustanovnem kapitalu. Predlog zakona naj predvidi tudi,
da fizične osebe ne morejo biti neposredno udeležene v lastniškem kapitalu. Delež zasebnega kapitala v ustanovnem kapitalu igralnic je lahko samo posreden
v obliki deležev turističnih gospodarskih
družb, le-te pa smejo imeti v svojem ustanovnem kapitalu udeležen tuj kapital samo v manjšinskem deležu. Turistične gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe, v katerih ima
posamezna fizična oseba večinski delež
v ustanovnem kapitalu, ne morejo biti
udeležene v ustanovnem kapitalu
igralnic;

c) predvidi, da mora biti obvezni soustanovitelj igralnic in večinski solastnik obstoječih in morebiti na novo ustanovljenih igralnic Republika Slovenija.
Republika Slovenija in lokalne samoupravne skupnosti iz zaokroženega turističnega območja, kjer je igralnica nastala ali nastaja, morajo biti obvezni soustanovitelji teh igralnic.
Predlagatelj naj temeljito prouči prednosti in slabosti večinskega lastništva države v igralnicah in pri tem upošteva mnenje Odbora za finance in kreditno-monetarno politiko z dne 20. 7. 1993;
%
č) določi, da se sredstva za plačilo koncesije in dobiček iz naslova prirejanja
iger na srečo usmerijo v državni proračun;
d) uredi vprašanje obvezne izdaje dovoljenja tudi za ustanovitev nove organizacijske enote igralnice;
e) restriktivneje uredi vprašanje podeljevanja dovoljenj za prirejanje posebnih
iger na srečo na igralnih avtomatih izven
igralnic, kot je doslej urejeno v zakonu
o začasnem prirejanju posebnih iger na
srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na igralne avtomate;
f) v III. poglavju doda novo 9. podpoglavje zakona z naslovom »Posojilniška dejavnost v igralnicah« in v tem podpoglavju uredi posojilniško dejavnost oziroma
službo v igralnicah tako, da bo nad njo
možen ustrezen nadzor in da ne bo omogočena ta dejavnost nepooblaščenim fizičnim osebam niti odnašanje dobičkov
iz te dejavnosti iz Republike Slovenije.
Predlagatelj naj vprašanje te dejavnosti,
v zakonu uredi v osnovah in se hkrati

z zakonom obveže, da bo podrobneje
uredil vprašanje posojilništva v igralnicah s posebnim predpisom;
g) opredeli osnovne pogoje koncesijske
pogodbe. Državnemu zboru pa v fazi druge obravnave predloži okvirno vsebino
koncesijske pogodbe;
h) zagotovi državno kontrolo pri obračunu dnevnega iztržka vsake mize in še
posebej dnevnega iztržka igralnice.
3. Vlada Republike Slovenije pripravi
predlog zakona o igrah na srečo za drugo obravnavo in predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki prirejajo igre na srečo za drugo obravnavo
v Državnem zboru za januarsko sejo Državnega zbora.
Določbo sedanjega 15. člena predloga
zakona naj Vlada Republike Slovenije nadomesti z določbami, ki bodo zavezale
Ministrstvo za finance, da v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona sprejme predpis, na osnovi katerega bo ministrstvo
v prihodnje odločalo o predlogih za prirejanje klasičnih iger na srečo. Določba
zakona naj zaveže ministrstvo, da bo
v tem predpisu natančno opredelilo kriterije in pogoje za prirejanje iger na srečo
glede na namen, za katerega se prireja
igra, skupno vrednost izdanih srečk,
skupno vrednost dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi z igrami ter
skladnost pravil igre z določbami tega
zakona.
4. Vlada Republike Slovenije za nasled;
njo sejo Državnega zbora predloži
v obravnavo, po hitrem postopku, zakon
o prepovedi lastninjenja igralnic do sprejetja zakona o lastninjenju podjetij, katerih dejavnost je prirejanje iger na srečo.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o obrambi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o obrambi
- prva obravnava na 12. seji, dne 26. 10.
1993, na podlagi 185. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
I.
1. Predlog zakona o obrambi je ustrezen
in se v predloženem besedilu v prvi
obravnavi sprejme.
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2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo ne
upošteva določb naslednjih členov: 102.,
103. in 114. člena.

prouči ustreznost določbe 119. člena in
predlaga večletno prehodno obdobje za
pridobitev ustrezne stopnje splošne izobrazbe za poklicno delo v vojski za tiste,
ki so bili pripadniki stalne sestave teritorialne obrambe na dan 18. 7. 1991.

3. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo ne
upošteva določbe 117. člena, njeno vsebino pa naj Vlada Republike Slovenije, če
je to potrebno, uredi v sistemskem zakonu o carinah.

5. Predlagatelj naj po možnosti uporabi
podatke drugih virov in v zakonu ne dopusti paralelnega zbiranja, hranjenja
uporabe osebnih podatkov.

4. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo

6. Dikcijo 29. in 111. člena v področji1
kazni za aerosnemanje je potrebno izpU'
poročevalk

stiti, kajti člen je bil smiseln pred 20 in
več leti.
7. Besedo »generalštab« naj predlagatelj
zamenja z lepšo slovensko izvedenko za
področje vodenja.
S. Predlagatelj naj v zakonu jasno opredeli, da je možna hramba le osebne opreme in orožja in ne skladiščenja večjih
količin opreme in orožja.
9. Predlagatelj naj prepreči kakršnokoli
zlorabo pooblastil vojaške policije nad
civilnim prebivalstvom v mirnodobnih
razmerah, ne glede na vaje na terenu
oziroma prisotnost vojske izven matične
baze.
10. Predlagatelj naj pri prometu z vojaškim orožjem zagotovi ustrezen nadzor
in soglasje Vlade Republike Slovenije. To
pa zaradi tega, da predmet prometa z vojaškim orožjem obravnava več odgovornih oseb, ki po presoji in upoštevanju
zakonitosti odločijo o možnem prometu.

11. Za drugo obravnavo predloga zakona
o obrambi naj predlagatelj upoštva sklep
7. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24. 4. 1993, ki je Vladi Republike Slovenije naložil, naj v roku enega
meseca po sprejetju zakona o proračunu
pripravi spremembo predpisov, ki bodo
omogočili prenos upravljanja premoženja bivše JLA na občine, torej premoženja, ki ga Teritorialna obramba ne uporablja za svoje potrebe.
12. Državni zbor zahteva od predlagatelja
zakona, da v pregled pristojnosti državnih organov na področju obrambe v nekaterih evropskih državah, ki je sestavni
del obrazložitve predloga zakona, vnese
tudi pristojnosti parlamenta (Državnega
zbora).
13. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči in
ustrezno upošteva mnenje Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve in upo-

števa odločitve v predlogu resolucije
o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti
Republike Slovenije, sprejete ob drugi
obravnavi predloga resolucije.
II.
1. Vlada Republike Slovenije pripravi
predlog zakona o obrambi za drugo
obravnavo v Državnem zboru za januarsko sejo Državnega zbora.
2. Vlada Republike Slovenije naj do 31.
12. 1993 pripravi enotne rešitve prevzema ali najema premoženja občin za potrebe državnih organov.
III.
Državni zbor zahteva na podlagi 107. člena ustave Republike Slovenije od predsednika Republike Slovenije, da poda
svoje mnenje o predloženem zakonu
v roku 30 dni.

SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga resolucije o izhodiščih zasnove
nacionalne varnosti z vidika obrambe, varnosti ter začite in reševanja
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti z vidika
obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja - druga obravnava na 12. seji, dne
26. 10. 1993, na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEPE

V procesu vključevanja v evropske in
druge mednarodne gospodarske in politične povezave, Republika Slovenija
Prevzema hkrati pravice in odgovornosti,
ki jih te povezave terjajo na obrambnem
Področju, razen zagotavljanja mirovnih
sil v prostoru bivše Jugoslavije do konča-

nja sedanje krize. To še toliko bolj, kt je
življenjsko zainteresirana za vzpostavitev
učinkovitega sistema kolektivne varnosti
v svoji soseščini, Evropi in svetu. Kot
pomemben cilj si pri tem postavlja vključitev v NATO oziroma Zahodnoevropsko
unijo kot evropski steber NATO. Odločanje za te pomembne povezave na
obrambnem področju mora potekati na
osnovi široke strokovne in javne izmenjave mnenj. O teh vprašanjih lahko Državni
zbor razpiše referendum.

vložil kandidaturo za status pridružene
nacionalne delegacije pri Skupščini
NATO.

1. Državni zbor Republike Slovenije bo
vložil kandidaturo za status opazovalca
v Skupščini Zahodnoevropske unije.

III.

2. Državni zbor Republike Slovenije bo

3. Do tretje obravnave resolucije naj Vlada Republike Slovenije predloži predlog
zunanjepolitične strategije Republike
Slovenije z oceno mednarodnega položaja Republike Slovenije in konceptom
zunanjepolitičnega napredovanja Republike Slovenije, pri čemer naj bosta dokumenta med seboj usklajena.

Predlog resolucije o izhodiščih zasnove
nacionalne varnosti Republike Slovenije
za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o RTV Slovenija
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o RTV Slovenija - prva obravnava, na 12. seji, dne 28.
10. 1993, na podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1- Predlog zakona o RTV Slovenija je
"strežen in se v prvi obravnavi sprejme.
2. Predlagatelj naj ob pripravi zakona za
drugo obravnavo natančneje in ustrezne10 opredeli pojem nacionalnega programa. V opredelitev nacionalnega programa naj predlagatelj vgradi kriterij kakoPoročevalec

vosti, vsebine in nekomercialnosti, pri
čemer mora biti jasno, da lahko program,
ki ustreza opredelitvi nacionalnega programa, ustvarjajo tudi druge RTV ustanove, če ta program ustreza kriterijem.
3. Predlagatelj naj skupaj z RTV Slovenija
pripravi ustreznejšo rešitev za pobiranje
naročnine (takse) od tistih, ki je ne plačujejo.
4. Državni zbor ne podpira osnovnega
predloga v 4. točki 14. člena, prav tako pa
tudi ne variante k tej točki. Zato naj predlagatelj pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo spremeni 4. točko 14.
člena tako, da bodo navedeni civilnodružbeni subjekti, ki bi imeli pravico, da

samostojno imenujejo svoje predstavnike v Svet RTV Slovenija. Pri tem naj predlagatelj upošteva zlasti tiste subjekte civilne družbe, ki so zaradi narave svoje
dejavnosti še posebej zainteresirani in
upravičeni do vpliva na programsko politiko RTV Slovenija (npr.: izobraževalne in
znanstvene institucije, kulturna in umetniška združenja, interesne skupine posameznih skupin gledalcev in poslušalcev
itd.).
S. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči smiselnost uvajanja programskih svetov.
Programski sveti naj po možnosti ostanejo za programe narodnostnih skupnosti.
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6. Državni zbor opozarja na neravnovesja
med količinama italijanskega in madžarskega programa znotraj nacionalnega
programa RTV Slovenija. Predlagatelj zakona naj v zakon vnese določilo, ki bo
zagotavljalo, da se obseg narodnostnih
programov relativno ne bo krčil. Prav tako naj določi funkcijo programskih direktorjev narodnostnih programov. V četrtem odstavku 6. člena naj predlagatelj
zakona določi, da se narodnostni program lahko odda v ustvarjanje in izvajanje drugim RTV organizacijam in producentom le s soglasjem narodnostne
skupnosti. V okviru splošnih načel glede
izvajanja dejavnosti RTV Slovenija v 4.
členu pa naj predlagatelj doda tudi skrb
za povezovanje narodnostnih skupnosti
z matičnima narodoma.

7. Za vse člane Sveta RTV Slovenija, ki jih
imenuje Državni zbor, naj bi veljalo, da
niso v rednem delovnem razmerju na
RTV Slovenija oziroma niso bili v zadnjih
treh letih.
8. Določneje naj se opredeli delegiranje
članov v imenu lokalnih, regionalnih, radijskih in televizijskih postaj v upravni
odbor.
Predstavniki, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije v upravni odbor, ne smejo
biti imenovani, če so bili v delovnem razmerju v katerikoli RTV oziroma, so bili
v rednem delovnem razmerju v takšnih
institucijah zadnji dve leti.

9. V zakonu bi bilo treba nameniti več
pozornosti racionalnemu poslovanju javnega zavoda RTV Slovenija ter natančneje opredeliti upravljalske in programske
funkcije pri vodenju javnega zavoda RTV
Slovenija.
10. Predlagatelj naj zagotovi, da bo sočasno s sprejemanjem zakona o RTV Slovenija pripravil za drugo obravnavo tudi
predlog zakona o javnih glasilih.
11. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva tudi predloge in pripombe Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve in Odbora za kulturo,
šolstvo in šport.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odlikovanjih Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o odlikovanjih Republike Slovenije - prva obravnava, na 12. seji, dne 27.10.1993, na podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je ustrezen in se v prvi
obravnavi sprejme.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo upošteva
mnenje Odbora za notranjo politiko in
pravosodje ter mnenje Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve z redakcij-

skim popravkom k prvemu odstavku 16.
člena in dopolnitvijo VII. poglavja.

drugo obravnavo naj se določijo naslednja odlikovanja:

3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči in pripravi določbe, ki bi urejale področje priznavanja prejemnikom odlikovanj, ki so
jim bila dodeljena na podlagi predpisov,
ki so na ozemlju Republike Slovenije veljali do uveljavitve tega zakona.

- Redi Republike Slovenije so: Red za
zasluge, Srebrni red za zasluge, Zlati red
za zasluge in Red za izredne zasluge;
- Medalje Republike Slovenije so: Medalja za častno dejanje, Medalja za hrabrost in Medalja za zasluge.

4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo upošteva:
varianto k 4. členu, varianto k 5. členu,
varianto k 6. členu, pod točko 1., 2., 3. in
4. (k prvemu in drugemu odstavku) in
varianto k 2. točki 14. člena.
5. V predlogu zakona o odlikovanjih za

6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči predlog, da se kot osnovni simbol prouči
predlog za izdelavo odlikovanj Trojstva iz
keltaške kulture.
7. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona o odlikovanjih Republike Slovenije za
drugo obravnavo takoj, ko bo znana celostna podoba odlikovanj.

STALISCA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Bloudkovih priznanjih
Državni zbor Republike Slkovenije je ob
obravnavi predloga zakona o Bloudkovih
priznanjih - prva obravnava, na 12. seji,
dne 27. 10. 1993, na podlagi 185. člena
poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o Bloudkovih priznanjih je ustrezen in se v prvi obravanvi
sprejme.
2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva naslednja stališča:
- predlog zakona je potrebno v čim več-
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ji meri uskladiti z določbami zakonov, ki
urejajo podeljevanje nagrad za posamezna področja;
- predlagatelj zakona naj v zvezi s 13.
členom, ki govori o tem, kdo imenuje
člane odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj, preveri, ali je način imenovanja odbora usklajen z imenovanji podobnih odborov za podeljevanje drugih
nagrad na posameznih področjih (npr.
v zdravstvu, znanosti, šolstvu, itd.);
- predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo v besedilo
zakona vgradi določbe, ki bodo zagotavljale, da bodo Bloudkove nagrade in Bloudkove plakete, ki so bile podeljene

v skladu z dosedanjimi predpisi, uživale
družbeno vrednost in ugled v skladu
s tem zakonom;
- pravilnik odbora, ki je omenjen v 19členu predloga zakona naj se sprejme
najkasneje v 60 dneh.
3. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva pripombe Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve.
4. Predlagatelj zakona, Vlada Republike
Slovenije naj pripravi predlog zakona za
drugo obravnavo v mesecu januarju
1994.

poročevalec

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o nagradah Republike Slovenije
na področju šolstva
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o nagradah
Republike Slovenije na področju šolstva
- prva obravnava, na 12. seji, dne 27.10.
1993, na podalgi 185. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

3. Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva naj se podeljujejo tudi za
prispevke širšega pomena, ki utrjujejo
varstvo človekovih pravic in svoboščin
v vzgoji in izobraževanju, spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli ter omogočajo
vzgojne vplive šole.

njih. Zato naj zakon določa še: minimalne kriterije za nagrade, področja oziroma
ravni vzgoje in izobraževanja, za katera
se nagrade podeljujejo, število nagrad in
omejitve večkratnega podeljevanja leteh. Zakon naj omogoča podeljevanje nagrad tudi za zamejstvo.

STALIŠČA IN SKLEPE

4. Odbor za podeljevanje državnih nagrad naj imenuje Državni zbor in ne Vlada Republike Slovenije.

1. Zakon, ki bo na novo uredil državne
nagrade na področju šolstvba je potreben, zato se predlog zakona v prvi obravnavi sprejme.

5. Vprašanja kot so, kdo je lahko prejemnik nagrad in kdo je možni predlagatelj,
naj ureja zakon in ne izvršilni predpis.

8. Pri pripravi zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj v besedilo zakona
vgradi tudi določbe, ki bodo zagotavljale,
da bodo nagrade in priznanja na področju šolstva, ki so bile podeljene v skladu
z dosedanjimi predpisi (priznanja in nagrade Staneta Žagarja) uživale družbeno
vrednost in ugled tudi v skladu z novim
zakonom na tem področju.

2. Opredeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva z »dosežki širšega pomena, ki utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
v vzgoji in izobraževanju« je preohlapno
in neustrezno.

6. Odbor za nagrade Republike Slovenije
na področju šolstva odloča komu se nagrade lahko podelijo.
7. Obseg minimalnega zakonskega urejanja zadev naj se uskladi z obsegom urejanja zadev v zakonu o Bloudkovih prizna-

9. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva sprejeta stališča in sklepe in
ga predloži v obravnavo Državnemu zboru v mesecu januarju 1994.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o upravnih okrajih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o upravnih
okrajih - prva obravnava na 12. seji, dne
28. 10. 1993, na podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

2. Predlagatelj naj za drugo obravnavo, ki
jo bo Državni zbor opravil skupaj s predlogom zakona o upravi in predlogom zakona o lokalni samoupravi pripravi predlog, ki naj predvidi 25 upravnih okrajev
(osnovno besedilo predloga zakona).

STALIŠČA IN SKLEPE

3. Predlagatelj naj ponovno prouči ter
preveri kriterije in podatke, ki so narekovali določitev sedežev upravnih okrajev
oziroma odločitev, v katere upravne

1. Predlog zakona o območjih upravnih
okrajev - prva obravnava se sprejme.

okraje se bodo vključevale sedanje občine, ob tem pa predvidi izpostave upravnih okrajev na območjih vseh sedanjih
občin.
4. Predlagatelj naj prouči, ali je glede na
prihodnje oblikovanje novih občin v prehodnih določbah zakona potrebna določba, da se območja upravnih okrajev
prilagodijo obriločjem novih občin
s spremembo zakona o upravnih okrajih.

SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga plana zdravstvenega varstva Republike
Slovenije do leta 2000
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga plana zdravstvenega
varstva Republike Slovenije do leta 2000
- prva obravnava na 12. seji, dne 28. 10.
1993, na podlagi 173. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

telj določi mehanizme, kako kljub nizkim
finančnim sredstvom zagotoviti kvalitetno zdravstvo ter določi na kakšen način
podpirati osnovno zdravstvo, da bo lahko
sprejelo dodatne naloge v zvezi s projektom »Zdravje za vse do leta 2000.«

6. Predlagatelj naj na osnovi medresorskih uskladitev pripravi program prioritet, ki jih bo možno uresničiti do leta
2000 oziroma napravi kratkoročni in dolgoročni načrt izvajanja plana ter za kratkoročni načrt opredeli finančno podlago.

SKLEPE

3. Pri pripravi besedila nacionalnega programa za drugo obravnavo naj predlagatelj izdela predlog zdravstvene mreže, ki
ga bo družba sposobna sfinancirati in ki
bo še zagotavljala kvalitetno zdravstveno
oskrbo.

7. Predlagatelj naj v enem letu pripravi
koordiniran program vseh ministrstev, ki
sodelujejo pri realizaciji plana zdravstvenega varstva do leta 2000.

1. Predlagatelj naj pri pripravi besedila
nacionalnega programa za drugo obravnavo prikaže realno stanje zdravstvene
službe v primerjavi z zahodno Evropo, saj
trditev, da po preskrbljenosti z zdravniki
in bolniškimi posteljami Slovenija ne zaostaja pomembno za državami zahodne
Evrope, ni odraz dejanskega stanja.
2. Pri pripravi besedila nacionalnega programa za drugo obravnavo naj predlagaporočevalec

4. Pri pripravi dokumenta za drugo
obravnavo naj predlagatelj oceni ali bi
bilo primerno spremeniti naslov besedila
nacionalnega programa.
5. Predlagetelj naj poskuša uskladiti
mnenja z Zdravniško zbornico Slovenije.

8. Predlagatelj naj za drugo obravnavo
prouči predlagane pripombe in predloge
na plan zdravstvenega varstva Republike
Slovenije do leta 2000, ki jih je izoblikoval
in sprejel izvršni odbor Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, dne 5. 7. 1993,
vezanih na varovanje zdravja ostarelih
v domovih za starejše in posebnih socialno-varstvenih zavodih.
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SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zaključnem računu o izvršitvi
proračuna Republike Slovenije za leto 1991
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o zaključnem
računu o izvršitvi proračuna Republike
Slovenije za leto 1991 na 12. seji, dne 28.
10. 1993, na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEPE
1. Državni zbor ne sprejema predloga

zakona o zaključnem računu o izvršitvi
proračuna Republike Slovenije za leto
1991.
2. Državni zbor bo zaključni račun državnega proračuna za leto 1991 ponovno
obravnaval po odločbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
3. Nerazporejeni prihodki proračuna Republike Slovenije za leto 1991 v nesporni

višini 2.776,733.782,50 tolarjev se razporedijo v sredstva rezerve Republike Slovenije za pokrivanje jamstev za prevzete
kredite do mednarodnih in domačih finančnih organizacij. Če bodo po odločbi
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
nerazporejeni prihodki višji od navedenih, bo Državni zbor o njihovi razporeditvi sklepal ob sprejemanju zaključnega
računa državnega proračuna za leto
1991.

SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga sklepov odbora državnega zbora za
in socialno politiko

zdravstvo, delo, družino

Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga sklepov Odbora Državnega zbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko, ki jih je sprejel ob
obravnavi vmesnega poročila o stanju na
področju denarnih prejemkov prebivalstva in javnih sredstev s predlogi strategije za oblikovanje socialne politike Republike Slovenije na 12. seji, dne 28. 10.
1993, na podlagi 173. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEPE
1. Državni zbor Republike Slovenije ugo-

tavlja, da je Vlada Republike Slovenije
v roku predložila informacijo in vmesno
poročilo, ki pa ni popolno.
2. Državni zbor zadolžuje Vlado Republike Slovenije, da predloženo poročilo dopolni v smislu sklepa 11. seje Državnega
zbora in za januarsko sejo Državnega
zbora predloži konkretno gradivo o ukrepih, ki jih Vlada Republike Slovenije
predlaga za racionalizacijo pravic na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod ugodnejšimi pogoji in na
področju pravic borcev ter vojaških invalidov, kakor tudi pravic do priznavalnin.
3. Predlagatelj naj na osnovi ugotovitev

predloženega gradiva le-to operacionalizira v smislu sklepov 10. in 11. seje Državnega zbora in ga predloži na januarsko
sejo Državnega zbora.
4. Državni zbor Republike Slovenije na
osnovi dopolnjenega poročila pričakuje,
da bo Vlada Republike Slovenije že za
januarsko sejo Državnega zbora predložila izhodišča za oblikovanje strategije za
dograditev sistema socialne varnosti
v Republiki Sloveniji.
5. Državni zbor Republike Slovenije bo
celovito poročilo obravnaval na januarski
seji Državnega zbora.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi vmesnega poročila o delu preiskovalne komisije
o sumu zlorabe javnih pooblastil
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi vmesnega poročila o delu Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o sumu zlorabe javnih
pooblastil v poslovanju podjetij HIT, d. o.
o. Nova Gorica, Elan, Slovenske železarne, banke, ki so v sanacijskem postopku,
dodelitve koncesij za uvoz sladkorja, tudi
za potrebe državnih rezerv na 12. seji,
dne 28. 10. 1993, na podlagi 173. člena

poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da preiskovalni komisiji nudi vso potrebno pomoč pri njenem nadaljnjem delu ter da
v bodoče na njene zahteve in vprašanja
ažurnejše odgovarja.

2. Pri svojem nadaljnjem delu komisija
nujno potrebuje ustrezno zakonodajo
- zakon in poslovnik o parlamentarni
preiskavi v vsebini, kjer bodo upoštevane
pripombe preiskovalne komisije.
3. Jasno mora biti opredeljen odnos med
preiskovalno komisijo, Vlado Republike
Slovenije in generalnim sekretarjem Državnega zbora Republike Slovenije,
v smislu obveznosti in pristojnosti.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi drugega vmesnega poročila o delu preiskovalne
komisije o sumu zlorabe javnih pooblastil
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi drugega vmesnega poročila
o delu Preiskovalne komisije Državnega
zbora Republike Slovenije o sumu zlorabe javnih pobolastil v poslovanju podjetij
HIT, d. o. o. s posebnim oziroma na sum
zlorabe javnih pooblastil bivšega ministra za turizem mag. Janeza Siršeta na
12. seji, dne 29.10.1993, na podlagi 173.
člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
1. Zadolži se Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in
drugih javnih financ, da pripravi predlo-

ge, kako sankcionirati ugotovljene kršitve zakona o proračunu za leto 1992 in
malomarno oziroma nedopustno ravnanje s proračunskimi sredstvi.
2. Vlada Republike Slovenije naj preveri
odgovornost posameznih uslužbencev
v Ministrstvu za finance, ki niso preprečili
ponavljajočih se primerov »pomotoma«
dvakrat plačanih računov v zelo visokih
zneskih (dokaz Zapisnik Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije
o poslovanju Ministrstva za turizem).
3. Vlada Republike Slovenije naj ugotovi
soodgovornost posameznih sodelavcev

bivšega ministra za turizem, mag. Janeza
Siršeta, ki so sodelovali v sprejemanju
opisanih odločitev in tudi sami uživali
materialne koristi na osnovi teh odločitev.
5. Odbor Državnega zbora Republike
Slovenije za nadzor proračuna in drugih
javnih financ naj v sodelovanju s skupino
neodvisnih strokovnjakov, prouči možne
zakonske rešitve, ki bi v prihodnje preprečevale zlorabe pooblastil in nedopustno ravnanje s proračunskimi sredstvi, kakršno je razvidno iz zapisnika SDK
o poslovanju nekdanjega Ministrstva za
turizem.

SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi informacije Vlade Republike Slovenije o posledicah
suše v letu 1993 v kmetijstvu in gozdarstvu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi Informacije Vlade Republike
Slovenije o posledicah suše v letu 1993
v kmetijstvu in gozdarstvu, na 12. seji,
dne 29. 10. 1993, na podlagi 173. člena
poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEPE
t.
1. Državni zbor Republike Slovenije sprejema informacijo o posledicah suše v letu
1993 v kmetijstvu in gozdarstvu v Republiki Sloveniji, kot jo je izdelalo Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo ter sprejema ugotovitev, sklepe in predloge Vlade Republike Slovenije, sprejete na 40.
seji, dne 25. 8. 1993, z naslednjimi pripombami in predlogi, ki naj jih Vlada
Republike Slovenije upošteva pri ugotavljanju višine škode in pri pripravi predlogov za sanacijo posledic suše v letu
1993:
- Vlada Republike Slovenije naj pri izdelavi dokončnega poročila in določitvi
ukrepov za omilitev posledic suše upošteva strokovne podatke agrometeorološke službe Hidrometeorološkega zavoda
Republike Slovenije in podatke predstavljene v analizi klimatskih parametrov, ki
jo je izdelala Kmetijska svetovalna služba
za Pomurje;
- ob končnem poročilu o letošnji suši,
naj Vlada Republike Slovenije poleg potrebnih ukrepov za sanacijo suše, oceni
zadostnost predvidenih sredstev v višini
1,9 milijarde SIT in po potrebi, na osnovi
končnih ugotovitev, zagotovi še dodatna
sredstva;

- pri izdelavi kriterijev za določitev višine
pomoči se upošteva predlog Ministrstva
za kmetijstvo in gozdarstvo tako, da so
deležni ustrezne pomoči v višini 50%
predpisane vladne pomoči tisti kmetijski
pridelovalci, ki so imeli zaradi suše izpad
kmetijskega pridelka od 30% do 50% in
100% predlagane vladne pomoči kmetijski pridelovalci, ki so imeli nad 50%
škode;
- kmetijski pridelovalci, ki so utrpeli škodo do 30%, po predlogu Ministrstva za
kmetijstvo in gozdarstvo, ne bi bili deležni vladne pomoči;
- pri oceni škode zaradi suše naj Vlada
Republike Slovenije obravnava enakopravno vse kmetijske pridelovalce v zasebnem in družbenem sektorju;
- zaradi hudih posledic, ki jih je povzročila suša v kmetijstvu in gozdarstvu in
velikega izpada dohodka naj Vlada prouči možnost odložitve vračila investicijskih kreditov v kmetijstvu in gozdarstvu
za eno leto.
2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi
predlog za organizacijo in delovanje
agrometeorološke službe v Republiki
Sloveniji.
3. Vlada Republike Slovenije naj pospešeno izdela nacionalni program namakanja vključujoč gospodarjenje z vodami in
naj poveča obseg izvedbe namakalnih
površin.
4. Vlada Republike Slovenije naj čimprej
ustanovi ustrezno državno komisijo za
izdelavo meril za ocenjevanje škode po
suši in spremljanje izvajanja sprejetih

ukrepov Vlade ter posebno skupino za
pripravo spremembe sistema solidarnosti ter uvrstitve suše med naravne nesreče.
5. Vlada Republike Slovenije naj poleg
ostalih ukrepov, ki jih je predvidela za
sanacijo posledic suše, pripravi rešitve
za odpis in odložitev plačil davkov in
prispevkov in to ne glede na sektor lastništva. Vlada naj predvidi kdo bo odpisana sredstva za prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje poravnal.
6. Vlada Republike Slovenije naj pripravi
čimprej predlog zakona o uporabi sredstev solidarnosti za sanacijo škode po
suši v letu 1993.
II.
1. Vlada Republike Slovenije naj pri odpravi posledic suše izboljša kvaliteto vodotokov, izvede renaturacijo vodotokov
in odpravi posledice pretiranih osuševanj.
2. Državni zbor Republike Slovenije naroča Vladi Republike Slovenije, da v predlogu proračuna za leto 1994 predvidi
ustrezna sredstva za pomoč pri izgradnji
vodovodov demografsko ogroženih območij.
3. Ministrstvo za delo, družino in socilane
zadeve naj v postopku ugotavljanja dohodka na družinskega člana, kjer je merilo katastrski dohodek, upošteva odstotek
škode, ki jo je povzročila suša v kmetijstvu. Ta kriterij naj se upošteva pri dodeljevanju republiških štipendij, s tem, da
se vse negativne vročene odločbe, razveljavijo.

SKLEP
državnega zbora ob razpravi o odgovoru Vlade Republike Slovenije na poslanska
vprašanja o trgovanju z orožjem
Državni zbor Republike Slovenije je ob
razpravi o odgovoru Vlade Republike
Slovenije na poslanska vprašanja o trgovanju z orožjem - STROGO ZAUPNO na
12. seji, dne 29.10. 1993, razširil že odrejeno parlamentarno preiskavo o sumu
zlorabe javnih pooblastil v zvezi z najdbo
orožja na mariborskem letališču in na
podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

poročevalec

SKLEP
Preiskovalna komisija za parlamentarno
preiskavo o vpletenosti in odgovornosti
nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo
orožja na mariborskem letališču, naj razširi krog delovanja na preiskavo o sumu
zlorabe javnih pooblastil v zvezi z morebitnim trgovanjem z orožjem na in čez
ozemlje Republike Slovenije. Sem sodi

transfer, pomoč naših organov, posameznikov in skupin iz teh organov.
Preiskovalna komisija naj si zagotovi pričevanja odgovornih in drugih posameznikov, ki bodo lahko bistveno osvetlili
morebitni sum zlorabe javnih pooblastil.
Kot ena od osnov za delovanje naj služijo
poslanska vprašanja (27) na magnetogram razprave na seji Državnega zbora
dne 29. 10. 1993.
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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi poročila Vlade Republike Slovenije o najdbi orožja
na mariborskem letališču
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi poročila Vlade Republike Slovenije o najdbi orožja na mariborskem
letališču - STROGO ZAUPNO na 12. seji,
dne 29. 10. 1993, na podlagi 173. člena
poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
1. Vlada Republike Slovenije naj izdela
podrobnejše poročilo o najdbi orožja na
mariborskem letališču, ki bo vsebovalo
tudi odgovore na vprašanja poslancev
v razpravi ob obravnavi poročila Vlade
Republike Slovenije o najdbi orožja na
mariborskem letališču in poročilo Varnostno obveščevalne službe oziroma
Slovenske obveščevalne agencije.

2. Preiskovalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije za parlamentarno
preiskavo o vpletenosti in odgovornosti
nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo
orožja na mariborskem letališču naj pri
svojem delu upošteva magnetogram razsprave na seji Državnega zbora ob obravnavi poročila Vlade Republike Slovenije
o najdbi orožja na mariborskem letališču.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi zaprosila Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani,
Enota v Ljubljani zaradi vložene kazenske ovadbe zoper Zmaga Jelinčiča
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi zaprosila Temeljnega javnega
tožilstva v Ljubljani, Enota v Ljubljani,
zaradi vložene kazenske ovadbe zoper
Zmaga Jelinčiča, poslanca Državnega
zbora v zvezi s poslansko imuniteto po
drugem odstavku 83. člena ustave Republike Slovenije na 12. seji, dne 29. 10.
1993, na podlagi drugega odstavka 38.

člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na
podlagi drugega odstavka 83. člena ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 22. člena zakona o poslancih v zvezi

z zaprosilom Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani, Enote v Ljubljani, o vloženi kazenski ovadbi pod opr. št. Kt 939/
93 zaradi kaznivega dejanja zlorabe zaupanja po členu 175/1 kazenskega zakona Republike Slovenije ne prizna imunitete poslancu Državnega zbora Republike Slovenije g. Zmagu Jelinčiču in dovoli
uvedbo kazenskega postopka.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi soglasja k imenovanju Matjaža I. Jevševarja za
namestnika generalne direktorice SDK.
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi soglasja k imenovanju g. Matjaža I. Jevševarja za namestnika generalne direktorice Službe družbenega knjigovodstva Slovenije na 12. seji, dne 29.

10. 1993, na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije ne daje
soglasja k imenovanju g. Matjaža I. Jevševarja za namestnika generalne direktorice Službe družbenega knjigovodstva
Slovenije.

SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za začetek postopka
za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije na 12.
seji zbora, dne 29. 10. 1993, na podlagi
173. člena poslovnika državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu
SKLEPE
t.
1. Začne se postopek za spremembo prvega odstavka 1. člena ustavnega zakona
za izvedbo ustave Republike Slovenije.
2. Rok za uskladitev določb predpisov
z ustavo Republike Slovenije se spremeni oziroma podaljša do 31. 12. 1994, razen predpisov s področja državne uprave
in lokalne samouprave.
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3. Sekretariat za zakonodajo in pravne
zadeve Državnega zbora pripravi besedilo predloga za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije za prvo decembrsko sejo Državnega
zbora.
II.
Državni zbor bo na sejah v mesecu decembru obravnaval in odločal o naslednjih predlogih zakonov: o upravi, o lokalni samoupravi, o organizaciji ministrstev,
o območjih upravnih okrajev, o lokalnih
volitvah, o referendumu za določitev novih občin in o narodnih skupnostih.
III.
V skladu z 2. točko predloga za začetek
postopka za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slove-

nije mora biti do 31. julija 1994 sprejeta
naslednja ključna zakonodaja:
- sodstvo in ustavno sodišče (ustavno
sodišče Republike Slovenije, sodišča,
delovna in socialna sodišča, sodniška
služba, pravniški državni izpit, državno
tožilstvo, državno pravobranilstvo, kazenski zakonik Republike Slovenije, zakon o kazenskem postopku, sodni register, prisilna poravnava in stečaj, prekrški, gospodarski prestopki);
- davčni sistem in javne finance, zavarovalništvo (davčna služba, davčni postopek. davek na dobiček pravnih oseb, davek na dodatno vrednost - namesto prometnega davka, financiranje javne porabe, računsko središče, zavarovalne
družbe);

poročevalec

- zakonodaja, ki je ključnega pomena za
izvedbo zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in za izvedbo zakona o gospodarskih družbah (trg vrednostnih papirjev, investicijski skladi in družbe za
upravljanje, uporaba kupnine iz naslova
lastninskega preoblikovanja, obrtništvo,

gospodarske zbornice, notariat, stvarne
pravice tujcev na nepremičninah);

konodajni referendum, varuh pravic državljanov);

- druga zakonodaja, ki je bistvena za
samostojno in neodvisno državo (grb, zastava in himna, državna odlikovanja, politične stranke, predvolilna dejavnost, za-

- protikorupcijski zakon, ki naj bi na
učinkovit način preprečil korupcijo in vse
vrste gospodarskih malverzacij ter zaščitil gospodarstvo države.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi soglasja k imenovanju Franca Koširja za
generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi soglasja k imenovanju g. Franca Koširja za generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovnije na 12. seji, dne 29.10.1993, na podlagi

173. člena poslovnika državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije ne daje
soglasja k imenovanju Franca Koširja za
generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga stališča in sklepov za način obravnave
nekaterih odprtih vprašanj iz novejše politične zgodovine Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga stališč in sklepov načina obravnave nekaterih odprtih vprašanj iz novejše politične zgodovine Slovenije na 12. seji, dne 29. 10. 1993, na
Podlagi 173. in 229. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
I- Državni zbor ugotavlja, da politične
stranke, združenja, društva, strokovne institucije in posamezniki v Republiki Sloveniji pogosto opozarjajo in tudi javno
Polemizirajo o precejšnjem številu vprašanj iz novejše politične zgodovine Slovenije (od začetka II. svetovne vojne), pri
čemer je največkrat V ospredju kritika
krivic, povzročenih v prejšnjem enopartijskem sistemu ter ocena vloge, pomena
in vpliva nekaterih pomembnih zgodovinskih dejstev in dogodkov na odnose in
razvoj Republike Slovenije.
številna druga vprašanja, ki se odražajo
Judi prek peticij posameznikov, prek zagonskih pobud, prek institucij civilne
družbe, je potrebno še proučiti. Upoštevaje razpoložljiva in dodatno pripravljena
strokovna gradiva ter ugotovitve bo Državni zbor ocenil, katera od njih bo
obravnaval in o njih sprejel ustrezne poli"tne, zakonske ali druge odločitve, kate-

Poročevalec

ra so v pristojnosti drugih državnih organov in pravosodja, katera pa so stvar
zgodovinskega ali kakšnega drugega
strokovnega proučevanja.

sti Državnega zbora primerno odločanje
in sprejemanje ustreznih zakonskih ali
drugih aktov Državnega zbora (deklaracij, resolucij ali priporočil).

2. Državni zbor ugotavlja, da je proučitev
določenih vprašanj iz novejše politične
zgodovine in sprejetje ustreznih rešitev
potrebno, da se doseže politično umiritev in zagotovi potreben čas za odločanje
o prednostnih zakonskih projektih glede
na Ustavo Republike Slovenije.

Državni zbor pooblašča kolegij predsednika, da ob sprejemanju proračunskega
memoranduma na podlagi soglasja poslanskih skupin določi:

Državni zbor bo za odpravo in poravnanje krivic, kolikor je največ mogoče, v okviru svojih pristojnosti, ob upoštevanju
objektivnih dejstev, sprejel ustrezne odločitve ter z njimi ugotovil in popravil
krivice, nastale zaradi nespoštovanja temeljnih človekovih pravic in svobodščin.
Državni zbor bo zagotovil pogoje za sprejem akta Državnega zbora o narodni
spravi in s tem odpravil ali vsaj omilil
hipoteke preteklosti ter prispeval k skupnim prizadevanjem za razvoj Slovenije
kot demokratične, pravne in socialne države.
3. Državni zbor bo zagotovil proračunska
sredstva za namene raziskovanj in strokovno ocenjevanje za uresničitev ciljev
teh stališč in sklepov. Raziskovanja morajo zagotoviti vse potrebno gradivo in
mnenja za oceno o tem, o katerih od
navedenih vprašanj je glede na pristojno-

a) znanstveno-raziskovalne institucije in
posamezne ugledne strokovnjake zgodovinske, sociološke, politološke in pravne
stroke ter drugih strok, ki bodo pripravili
projekt potrebnih proučevanj in predložili strokovne podlage za odločanje v Državnem zboru, o čemer se sklenejo pogodbe;
b) roke in nosilce za realizacijo projekta;
c) obseg potrebnih proračunskih sredstev;
in o tem obvesti vse poslance in javnost.
4. Pristojna delovna in preiskovalna telesa Državnega zbora ter kolegij predsednika spremljajo uresničevanje teh stališč
in sklepov in po potrebi predlagajo zboru
dodatne odločitve.
5. Predsednik Državnega zbora obvesti
Državni zbor o uresničevanju teh stališč
in sklepov ob koncu letošnjega jesenskega zasedanja Državnega zbora.
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Predlog ustavnega zakona o spremembi ustavnega zakona za izvedbo
ustave Republike Slovenije - EPA 406
Na podlagi sklepa Državnega zbora Republike Slovenije,
z dne 29. 10. 1993, je Sekretariat za zakonodajo in pravne
zadeve pripravil besedilo:
BESEDILO ČLENOV

- PREDLOGA USTAVNEGA ZAKONA O SPREMEMBI
USTAVNEGA ZAKONA ZA IZVEDBO USTAVE REPUBLIKE
SLOVENIJE.

z besedilom »do 31. 12. 1994, razen predpisov s področja
državne uprave in lokalne samouprave«.

1. člen
V ustavnem zakonu za izvedbo ustave Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/91-1) se v drugem stavku prvega
odstavka 1. člena besedilo »do 31. 12. 1993« nadomesti

2. člen
Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na seji, dne 29. 10. 1993,
sprejel sklep, da se začne postopek za spremembo prvega
odstavka 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, in sicer tako, da se rok za uskladitev določb
predpisov z ustavo Republike Slovenije podaljša za eno leto
- do 31. 12. 1994, razen za predpise s področja državne
uprave in lokalne samouprave. Državni zbor je hkrati sklenil,
da bo na sejah v mesecu decembru 1993 obravnaval in odločal o naslednjih predlogih zakonov: o upravi, o lokalni samoupravi, o organizaciji ministrstev, o območjih upravnih okrajev,
o lokalnih volitvah, o referendumu za določitev novih občin in
o narodnih skupnostih. To pa pomeni, da glede predpisov
z navedenih področij ni potrebno podaljševati roka za uskladitev z ustavo oziroma, da bo doslej veljavne predpise s teh
področij po izteku leta 1993 možno izpodbijati pred Ustavnim
sodiščem po določbah drugega odstavka 1. člena ustavnega
zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, če ne bodo
usklajeni z ustavo do prvotno postavljenega roka in jih bo že
zato treba uskladiti čimprej oziroma čimprej sprejeti nove
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zakone, ki bodo na teh področjih nadomestili dosedanje predSicer pa podaljšanje roka usklajevanja z ustavo za eno leto
pomeni, da bo v letu 1994 težišče zakonodajnega dela Državnega zbora na usklajevanju preostalih predpisov z ustavo in
graditvi novega pravnega sistema na podlagi nove ustave. To
odražajo tudi sklepi Državnega zbora, sprejeti hkrati s sklepom, da se začne postopek za spremembo ustavnega zakona.
Po navedenih sklepih bo morala biti do 31. julija 1994 sprejeta
vsa ključna zakonodaja, ki ima zaradi svojega pomena prioritetni značaj.
Po izrecni določbi 10. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustave Republike Slovenije se ta ustavni zakon lahko spremeni z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev Državnegs
zbora - kar sicer ustreza tudi določbi 169. člena ustave glede
potrebne večine za sprejem akta o spremembi ustave, ki se
analogno uporablja tudi za spremembo ustavnega zakona.

poročevalec

Predlog zakona o SPREMEMBI ZAKONA O REVIDIRANJU - EPA 401
- HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 53. seji dne 4. novembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O REVIDIRANJU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo po hitrem postopku na
podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije za sejo zbora v mesecu novembru 1993.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po
hitrem postopku iz naslednjih razlogov:
Predhodne in končne določbe zakona o revidiranju v 41.
členu določajo, da morajo pravne osebe, ki so ob uveljavitvi tega zakona registrirane tudi za opravljanje poslov
revidiranja, svojo organiziranost, poslovanje in akte uskladiti s tem zakonom najkasneje do 31/12-1993. Dokler
pravna oseba ne izpolni pogojev iz tega zakona, dejavnosti revidiranja ne sme opravljati.

Ker je sedanji 32. člen zakona o revidiranju v nasprotju s 7.
in 35. členom prihaja do motenj pri ureditvi prehodnega
obdobja. S spremembo zakona bodo odpravljene nejasnosti v zakonu in tudi medsebojna nasprotja med členi zakona.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali.
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu
za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka ' 'ade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- mag. Nataša KNAUBERT-ŠORLI, svetovalka ministra za
finance.

Predlog zakona o spremembi zakona o revidiranju
I- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Zakon o revidiranju (Uradni list RS št. 32/93), ki je bil sprejet
y začetku meseca junija 1993, ureja revidiranje računovodskih
izkazov, kar pomeni preizkušanje in ocenjevanje izkazov pa
•udi podatkov in metod, uporabljenih pri njihovem sestavljanju, ter na tem temelječe dajanje strokovnih mnenj, ali računovodski izkazi resnično kažejo stanje sredstev in obveznosti
do njihovih virov ter poslovni izid pravne osebe.
Po devetmesečnem postopku sprejemanja omenjenega
zakona je bil en dan pred sejo Državnega zbora predložen
amandma poslanca, ki je upoštevan v novem poglavju VI.
Posebne določbe oziroma v 32. do 34. členu zakona. S sprejetjem omenjenega amandmaja pa druge določbe zakona
o revidiranju niso usklajene.
II- CILJ IN NAČELA ZAKONA
Zakon o spremembi zakona o revidiranju želi doseči vsebinsko usklajenost posameznih členov sprejetega zakona o revidiranju - prvega odstavka 7. člena, prve alinee 32. člena in 2.
alinee 35. člena.

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE PREDLAGANE
UREDITVE
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona o revidiranju
ne bodo nastopile dodatne obveznosti za državni proračun.
BESEDILO ČLENOV
1. člen
V 32. členu zakona o revidiranju (Uradni list RS št. 32/93) se
besedilo uvodnega stavka in prve alinee spremeni tako, da se
glasi:
»Revizijska družba se izbriše iz registra
- če se ne ustanovi po zakonu o gospodarskih družbah (prvi
odstavek 7. člena);«
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Poslanec Slovenske nacionalne stranke je dne 17. 5. 1993 na
3. seji Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za
finance in kreditno-monetarno politiko podal amandma
k predlogu zakona o revidiranju tako, da se vstavijo med
kazenske določbe novi 32.-38. členi. Členi se nanašajo na:
brisanje iz registra revizijskih družb, ničnost revizije, odvzem
Pooblastil za delo ter povečanje denarnih kazni.

razen naštetih dejanj v predlaganem novem 34. členu, zajeta
tudi vsa dejanja, ki kršijo kodeks poklicne etike revizorjev.
Zato tudi ta določila ne sodijo med kazenske določbe tega
zakona.
Vlada Republike Slovenije pa se strinja s pobudo o povečanju
denarnih zneskov za zagrožene kazni, zato predlaga svoj
amandma: (v nadaljevanju so predlagane višje kazni)-.

Ministrstvo za finance je na seji amandmaju nasprotovalo in
odbor ni podprl vloženega amandmaja.

Na predlagano mnenje Vlade Republike Slovenije je poslanec
Slovenske nacionalne stranke dne 26. 5. 1993 preoblikoval
amandma k-predlogu zakona o revidiranju tako, da je umaknil
tisti del amandmaja, ki se je nanašal na denarne kazni, ker se
je strinjal z višino denarnih kazni, kot jih je predlagala Vlada
v svojem amandmaju.

Vlada Republike Slovenije je dne 19. 5. 1993 pripravila tudi
stališča do amandmajev k predlogu zakona o revidiranju in
Ponovno, tudi pisno, potrdila: -da amandmaja ne podpira, saj
jo vpis in izbris iz registra opredeljen s posebnim predpisom
in ne sodi v kazenske določbe tega zakona. Odvzemanje
Pooblastila za delo (licenca) je po določbah 6. člena tega
*akona v pristojnosti Inštituta, ki bo izoblikoval kriterije za
°dvzem pooblastil. Med kriterije za odvzem licenc bodo,
Poročevalec

Dne 26. 5. 1993 je dodano mnenje k omenjenem predlogu
pisno poslal odboru za finance in kreditno-monetarno politiko tudi Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora, ki je napisal, da amandmaji ne sodijo med kazenske določbe, da pa bi z morebitnim ustreznim preoblikova11

njem sodile med materialne določbe zakona. »Sicer pa
menimo«, so napisali, •>da so (dolobče omenjenega amandmaja) nepotrebne, saj so vsebinsko že urejene z drugimi
predpisi (predpisi o gospodarskih družbah, predpisi o registraciji, procesni predpisi).«
Vendar je Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko
istega dne, 26. 5. 1993, v dodatnem poročilu k predlogu
zakona o revidiranju, podprl tako preoblikovani amandma
poslanca.
Poslanci Državnega zbora so bili pri glasovanju seznanjeni
z vsemi mnenji, toda odločili so se za sprejetje preoblikovanega amandmaja.
V načelnih določbah (7. člen) je predvideno, da lahko opravljajo naloge revidiranja vse družbe, ustanovljene po zakonu
o gospodarskih družbah. V navedenem 32. členu zakona, ki je
bil vključen z amandmajem pa je, v nasprotju s tem Členom
določeno, da se po uradni dolžnosti izbrišejo iz registra vse
družbe, ki niso ustanovljene kot osebne družbe. Navedeni
člen prepoveduje ustanavljanje organizacijskih oblik družb, ki
jih dopušča načelni člen. Zato je treba navedeno neskladje
med posameznimi členi v zakonu o revidiranju odpraviti tako,
da bodo določbe o sankcioniranju v skladu z načelnimi določ-
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bami o možnih organizacijskih oblikah za opravljanje nalog
revidiranja.
Predlagamo torej rešitev, da se po uradni dolžnosti izbriše iz
registra tista družba, ki ni ustanovljena v skladu z zakonom
o gospodarskih družbah.
DOLOČBE ZAKONA O REVIDIRANJU, KI SE
SPREMINJAJO
32. člen
Brisanje iz registra revizijskih družb:
- če se ne ustanovi kot osebna družba (7. člen).
- če večina glasovalnih pravic ne pripada fizičnim osebam ali
revizijskim družbam, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem
zakonom, ali večina članov upravnega ali poslovodnega
organa ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem zakonom, ali
če delež tuje pravne ali fizične osebe presega 49% vsega
kapitala revizijske družbe (8. člen);
- če je začela z nalogami revidiranja in ne izpolnjuje pogojev
glede zaposlitve enega pooblaščenega revizorja (9. člen);
- če ne zagotovi ali krši tajnost informacij in spoznanj
o poslovanju revidirane pravne osebe (16. člen).

poročevalec

Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZUNANJETRGOVINSKEM POSLOVANJU - EPA 405
- HITRI

POSTOPEK

Vlada Republike Slovenije je na 53. seji dne 4. novembra
1993 določila besedilo:

organom v postopkih lastninjenja (revizijski postopki,
otvoritvene bilance), kakor tudi davčnim organom.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZUNANJETRGOVINSKEM POSLOVANJU,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:

ki vam ga pošiljamo v obravnavo po hitrem postopku na
podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije za sejo zbora v mesecu novembru.
Navedeni zakon je treba sprejeti po hitrem postopku predvsem zaradi podatkov, ki so nujno potrebni pristojnim

— dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem
poslovanju
UVOD

2. NAČELA IN PREDLAGANE REŠITVE

1. OCENA STANJA
Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju je bil sprejet konec
februarja tega leta. Ta zakon ureja tudi iznos kapitala za
kapitalske naložbe v tujino s strani domačih gospodarskih
subjektov. Domača pravna oseba ter zasebnik lahko po tem
zakonu sredstva za naložbo v tujino (ustanovitev podjetja,
banke, zavarovalne organizacije, odkup ali povečanje vloge
podjetju v tujini) uporabi le na podlagi dovoljenja, ki ga izda
Ministrstvo za finance. Ministrstvo izda dovoljenje, če so
izpolnjeni predpisani pogoji. Ministrstvo za finance v skladu
s tem zakonom tudi vodi register pravnih oseb, ki imajo
kapitalske naložbe v tujini.

Nadzor odliva kapitala v tujino je za državo zelo pomemben
z davčnega vidika, vodenja kreditno monetarne politike ter
v tej fazi tudi z vidika procesa lastninjenja družbenih podjetij.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona želimo
vsem domačim pravnim osebam in podjetnikom dati možnost, da v predpisanem roku prijavijo vse svoje kapitalske
naložbe v tujini, tudi tiste, ki so bile izvedene brez ustreznih
dovoljenj. Da bi dosegli želeni cilj, predlagamo, da gospodarski subjekti ne bi bili kaznovani za iznos kapitala za naložbo
v tujini, ki je bil izvršen brez potrebnega dovoljenja pristojnega organa pred uveljavitvijo tega zakona. Za subjekte, ki
v predpisanem roku ne bodo prijavili svojih kapitalskih naložb
v tujini, ali bodo uporabili sredstva za naložbo v tujini po
uveljavitvi tega zakona brez dovoljenja pristojnega organa, pa
predlagamo strožje sankcije od veljavnih.

Da pa bi bil ta register popoln, je zakon gospodarskim subjektom, ki so imeli kapitalske naložbe v tujini pred 8. 10. 1991,
naložil obveznost, da v predpisanem roku navedenemu ministrstvu dostavijo vse odločbe, ki se nanašajo na te naložbe in
jih je izdal zvezni upravni organ, pristojen za ekonomske
odnose s tujino. Namreč izdajanje dovoljenj ter registracija
kapitalskih naložb v tujino je bila pred osamosvojitvijo Republike Slovenije v pristojnosti Zveznega sekretariata za ekonomske odnose s tujino nekdanje SFRJ, Republika Slovenija
pa od tega organa podatkov ni uspela pridobiti.
Vsa podjetja v predpisanem roku Ministrstvu za finance niso
posredovala zahtevanih odločb kljub temu, da je bila neizpolnitev obveznosti sankcionirana. V postopkih revizije lastninjenja podjetij pristojni organi ugotavljajo, da so domača
podjetja ustanavljala v tujini podjetja tudi brez potrebnih
dovoljenj. Ocenjujemo, da so zagrožene sankcije za neizpolnjevanje predpisanih obveznosti prenizke in jih je treba povečati, glede na nevarnost in škodo, ki se povzroča s takšnimi
nedopustnimi dejanji. V registru tudi niso zajete vse naložbe
domačih gospodarskih subjektov, ki jih imajo v drugih republikah nekdanje SFRJ.

Za fizične osebe predlagamo obveznost prijave naložb v tujini
tako tistih, ki so jih imele ob uveljavitvi tega zakona kakor tudi
za naprej Republiški upravi za javne prihodke.
Vse države kontrolirajo iznos kapitala za naložbe v tujino,
vendar na različne načine. V nekaterih državah je iznos kapitala potrebno le prijaviti, medtem ko je drugod potrebno
dovoljenje pristojnega organa.
3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
S sprejetjem zakona ne bodo nastale nove obveznosti za
proračun Republike Slovenije.
BESEDILO ČLENOV
1. člen

Popoln register kapitalskih naložb v tujini je pomemben tako
z davčnega vidika, kakor tudi v sedanjem procesu lastninjenja
in s tem povezanega vrednotenja podjetij.

V prvem odstavku 22. člena zakona o zunanjetrgovinskem
poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93) se črtata besedi »ali
kredit«.

Ta zakon ni uredil iznosa kapitala za kapitalske naložbe
v tujino s strani fizičnih oseb, ker naj bi to uredil novi devizni
zakon, ki je šele v fazi priprave. Ker pa so podatki o teh
naložbah pomembni za davčne organe predvsem z vidika
poravnave davčnih obveznosti iz naslova premoženja predlagamo, da se za fizične osebe uvede obveznost prijavljanja teh
naložb v tujino in se do sprejetja novega deviznega zakona to
uredi v tem zakonu.

2. člen
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Za 24. členom se doda nov 24. a člen, ki se glasi;
»24. a člen
Fizična oseba 8 stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji mora
ustanovitev podjetja v tujini v smislu prvega odstavka 22.
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člena tega zakona prijaviti Republiški upravi za javne prihodke.

hodke ne prijavi ustanovitve podjetja v tujini (24. a člen in 45.
a člen)«.

Način in rok prijave ter podatke, ki jih mora vsebovati prijava
iz prejšnjega odstavka, predpiše minister za finance.

6. člen

Republiška uprava za javne prihodke vodi evidenco podjetij
v tujini iz prvega odstavka tega člena.«
3. člen
V 1. točki XI. poglavja se pred 33. členom doda nov 32. a člen,
ki se glasi:

45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Domače pravne osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona
lastniki oziroma solastniki podjetja v tujini in za to nimajo
dovoljenja ministrstva, pristojnega za finance po 22. členu
tega zakona, morajo v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona
navedenemu ministrstvu prijaviti lastništvo ali solastništvo
takega podjetja.

Z denarno kaznijo najmanj 6.000.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek pravna oseba:

Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati: ime in sedež
podjetja z navedbo, ali je domača oseba edini lastnik ali
solastnik oziroma lastnik vseh delnic podjetja v tujini ter
višino vloge oziroma nominalno vrednost delnic podjetja v tujini.

1) če uporablja za ustanovitev podjetja v tujini in za povečanje
ustanoviteljske vloge sredstva brez dovoljenja ministrstva pristojnega za finance (drugi odstavek 22. člena).

Če so osebe iz prvega odstavka tega člena predložile prijavo
v predpisanem roku, se zanje ne uporabljajo določbe 32.
a člena tega zakona.«

2) če ministrstvu pristojnemu za finance ne prijavi svojih
kapitalskih naložb v tujini v predpisanem roku (45. člen)«.

7. člen

»32. a člen

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

Za 45. členom se doda nov 45. a člen, ki se glasi:
»45. a člen
Fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so
na dan uveljavitve tega zakona lastniki oziroma solastniki
podjetja v tujini, morajo v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona
prijaviti lastništvo ali solastništvo takega podjetja Republiški
upravi za javne prihodke.

4. člen
V prvem odstavku 33. člena se črtata 4. in 5. točka.
5. člen

Način prijave ter podatke, ki jih mora vsebovati prijava iz
prejšnjega odstavka, predpiše minister za finance.«

Za 35. členom se doda nov 35. a člen, ki se glasi:
»35. a člen

8. člen

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek fizična oseba, če Republiški upravi za javne pri-

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV

Predlog pomeni restrikcijo glede uporabe sredstev za naložbe
v podjetja v tujini.

roku ne prijavi lastništva nad podjetjem v tujini, ki ga je imela
ob uveljavitvi zakona kakor tudi, če ustanovitve podjetja
v tujini ne bo prijavila pristojnemu davčnemu organu v skladu
z novim 24. a členom.

K 2. členu

K 6. členu

S to določbo se uvaja obveznost prijavljanja ustanovitve
podjetja v tujini s strani fizičnih oseb pristojnemu davčnemu
organu. Kaj se šteje kot ustanovitev podjetja v tujini po tem
zakonu, je opredeljeno že v 22. členu zakona.

S predlagano spremembo 45. člena zakona so pravne osebe
dolžne v predpisanem roku prijaviti vsa podjetja v tujini,
katerih lastnik ali solastnik so bile ob uveljavitvi tega zakona.
Ta obveznost zajema prijavo podjetij, ki so bila ustanovljena,
dokapitalizirana ipd. na podlagi dovoljenja pristojnih organov
kakor tudi tista, ki so bila ustanovljena brez dovoljenja bodisi,
da ni bilo predpisano ali pa je šlo za kršitev takrat veljavnega
zunanjetrgovinskega zakona.

K 1. členu

K 3. členu
Predlagano je strožje sankcioniranje pravne osebe, ki bo
uporabila sredstva za ustanovitev podjetja v tujini brez dovoljenja pristojnega organa kakor tudi, če v predpisanem roku
ne bo prijavila podjetja v tujini, katerega lastnik ali solastnik je
bila ob uveljavitvi zakona.
K 4. členu
Določbi se črtata, ker so sankcije opredeljene v novem 32.
a členu.
K 5. členu
Predlagano je sankcioniranje fizične osebe, če v predpisanem

14

Predlagana določba tretjega odstavka pomeni da pravne
osebe, ki so izvršile naložbo v tujini brez predpisanega dovoljenja pred uveljavitvijo tega zakona, ne bodo kaznovane za
nedovoljen iznos kapitala za naložbo v podjetje v tujini po
zunanjetrgovinskem zakonu, če bodo v roku, ki ga določa ta
zakon, prijavile lastništvo ali solastništvo takega podjetja.
K 7. členu
S to odločbo se zavezujejo tudi fizične osebe, da lastništvo ali
solastništvo podjetja v tujini, ki so ga imele ob uveljavitvi
zakona, prijavijo pristojnemu davčnemu organu.

poročevalec

Predlog zakona o VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC - EPA 62
- TRETJA OBRAVNAVA
V skladu s prvim odstavkom 155. člena poslovnika Državnega zbora in na podlagi sklepa Državnega zbora z dne 7.
oktobra 1993, vlagam kot predlagatelj za tretjo obravnavo
celovito besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC
Dr. Lev Kreft, I. r.

postopka pri varuhu. Varuh lahko začne postopek tudi na
lastno pobudo.
Varuh lahko obravnava tudi širša vprašanja, ki so pomembna
za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za
pravno varnost državljanov v Republiki Sloveniji.
Postopek pri varuhu je neformalen in za stranke brezplačen.
Varuh je dolžan voditi postopek nepristransko in v vsaki
zadevi pridobiti stališča prizadetih strani.

BESEDILO ĆLENOV:
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem zakonom se za varovanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin v razmerju do državnih organov, organov lokalne
samouprave in nosilcev javnih pooblastil ustanovi varuh človekovih pravic in določijo njegove pristojnosti in pooblastila.
2. člen
Varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic (v nadaljnjem
besedilu: varuh) izvoli državni zbor na predlog predsednika
republike.
3. člen
Varuh se pri svojem delu ravna po določilih ustave in mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Pri svojih intervencijah se lahko sklicuje tudi na
načela pravičnosti in dobrega upravljanja.
4. člen
Varuh je pri svojem delu neodvisen in samostojen.
5. člen
O svojem delu varuh poroča državnemu zboru z rednimi
letnimi ali posebnimi poročili.
Sredstva za delo varuha določi državni zbor v državnem
proračunu.
6. člen
Državni organi, organi lokalne skupnosti in nosilci javnih
pooblastil (v nadaljnjem besedilu: organi) morajo varuhu na
njegovo zahtevo zagotoviti vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti in mu omogočiti izvedbo preiskave.
7. člen
Varuh lahko naslovi organom predloge, mnenja, kritike ali
priporočila, ki so jih ti dolžni obravnavati in nanje odgovoriti
v roku, ki ga določi varuh.

10. člen
Sedež varuha je v Ljubljani.
Svojo organiziranost in delo uredi varuh s poslovnikom in
drugimi splošnimi akti.
II. IZVOLITEV IN POLOŽAJ VARUHA IN NJEGOVIH
NAMESTNIKOV
11. člen
Za varuha je lahko izvoljen le državljan Republike Slovenije.
ft,

12. člen

Varuha izvoli državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh
poslancev za dobo šestih let in je po poteku mandatne dobe
lahko še enkrat izvoljen.
13. člen
Postopek za izvolitev varuha se mora začeti najpozneje šest
mesecev pred potekom mandatne dobe prejšnjega varuha.
Državni zbor odloči o predlogu predsednika republike
v 45—tih dneh od dne predložitve predloga.
14. člen
V postopku kandidiranja se smiselno uporabljajo določbe
zakona o ustavnem sodišču, ki urejajo kandidiranje za sodnike ustavnega sodišča.
15. člen
Varuh ima najmanj dva in največ štiri namestnike. Namestnika
imenuje na predlog varuha državni zbor.
Število namestnikov določi varuh s svojim aktom glede na
vsebinsko delitev področij dela. Pri tem pridobi predhodno
mnenje pristojnega delovnega telesa državnega zbora.

Postopek pri varuhu je zaupen.

Varuh predlaga državnemu zboru imenovanje namestnika
najkasneje šest mesecev pred potekom mandatne dobe prejšnjega namestnika.

O svojih ugotovitvah in ukrepih varuh obvešča javnost in
državni zbor.

O predlogu varuha za izvolitev namestnika državni zbor
odloči v 45—tih dneh od dne predložitve predloga.

9. člen

16. člen

Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom organa kršene človekove
pravice ali temeljne svoboščine, lahko da pobudo za začetek

Mandatna doba namestnikov traja šest let. Po poteku mandatne dobe so lahko ponovno imenovani.

8. člen

poročevalec
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17. člen
V primeru odsotnosti, smrti, poteka mandatne dobe, trajne ali
začasne nesposobnosti za opravljanje funkcije, nadomešča
varuha njegov namestnik.

24. člen
Varuh ne obravnava zadev, o katerih tečejo sodni ali drugi
pravni postopki, razen če gre za neupravičeno zavlačevanje
postopka ali za očitno zlorabo oblasti.

Varuh določi vrstni red namestnikov, ki ga nadomeščajo.
25. člen
18. člen
Varuh in njegovi namestniki nastopijo funkcijo po prisegi, ki
jo podajo pred državnim zborom In se glasi:
»Prisegam, da bom opravljal svojo nalogo na podlagi ustave
in zakona, da bom varoval človekove pravice in temeljne
svoboščine, da bom opravljal svoje delo vestno in nepristransko ter pri tem spoštoval načela pravičnosti in dobrega upravljanja.«
19. člen
Funkcija varuha ni združljiva s funkcijami v državnih organih,
organih lokalne skupnosti, organih političnih strank in sindikatov ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, ki po zakonu
niso združljive z opravljanjem javne funkcije.
Funkcija, ki ni združljiva s funkcijo varuha, varuhu z dnem
nastopa funkcije varuha preneha ali miruje, če tako določa
zakon.
Če varuh ne opusti pridobitne dejavnosti, ki je po zakonu
nezdružljiva s funkcijo varuha, v tridesetih dneh od ugotovitve
pristojne komisije državnega zbora o nezdružljivosti, mu
funkcija preneha.
20. člen
Varuh ne more biti klican na odgovornost za mnenje ali
predlog, ki ga je izrekel v okviru opravljanja svoje funkcije.
Varuh ne sme biti priprt v kazenskem postopku, ki je uveden
proti njemu v zvezi z opravljanjem njegove funkcije, brez
dovoljenja državnega zbora.

Varuh lahko vsakemu organu posreduje svoje mnenje z vidika
varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zadevi, ki jo
obravnava, ne glede na stopnjo ali vrsto postopka, ki je v teku
pred temi organi.

IV. POSTOPEK
26. člen
Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom ali dejanjem državnega
organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil
kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine, lahko
naslovi na varuha pobudo za začetek postopka.
Varuh lahko začne postopek tudi na lastno pobudo.
Če v posamični zadevi začne varuh postopek na lastno
pobudo ali jo vloži v imenu prizadetega posameznika kdo
drug, je potrebno za začetek postopka soglasje prizadetega.
27. člen
Vse pobude, naslovljene na varuha, morajo biti podpisane in
označene z osebnimi podatki pobudnika ter vsebovati okoliščine, dejstva in dokaze, na katerih temelji pobuda za začetek
postopka. Pobudnik mora tudi navesti, ali je v zadevi že
uporabil pravna sredstva in če, katera.
Pobuda za začetek postopka se praviloma vloži pisno. Za
vložitev pobude ni potrebna formalna obličnost ali pomoč
odvetnika.
Osebe, ki jim je odvzeta prostost, imajo pravico nasloviti
varuhu pobudo za začetek postopka v zaprti kuverti.

21. člen
28. člen

Varuh je lahko predčasno razrešen samo, če to sam zahteva,
če je kaznovan za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti
ali zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje
svoje funkcije.

Ko varuh prejme pobudo za začetek postopka, opravi
potrebne poizvedbe in na tej podlagi sklene, da:

Postopek za razrešitev varuha se prične na predlog tretjine
poslancev.

2. začne preiskavo;

Državni zbor razreši varuha, če za razrešitev glasujeta dve
tretjini navzočih poslancev.
22. člen
Določbe 19., 20. in 21. člena veljajo tudi za namestnika varuha.
III. PRISTOJNOST VARUHA
23. člen
Varuh ima pooblastila, določena s tem zakonom, do vseh
državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev
javnih pooblastil.
O sporih glede pristojnosti varuha do organov iz prvega
odstavka tega člena odloča državni zbor z dvotretjinsko
večino navzočih poslancev.
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1. o pobudi odloči po skrajšanem postopku;

3. pobudo zavrne, ker iz razpoložljivih podatkov in okoliščin
nedvoumno izhaja, da ne gre za kršitev človekovih pravic ali
temeljnih svoboščin, ali drugo nepravilnost, ali je vloga nepopolna in jo pobudnik po predhodnem opozorilu ne dopolni;
4. pobude ne vzame v obravnavo, ker je anonimna, prepozna,
žaljiva in predstavlja zlorabo pravice do pritožbe.
Če varuh sklene, da pobudo zavrne ali je ne vzame v obravnavo iz razlogov po 3. ali 4. točki prejšnjega odstavka, je
dolžan o tem v čimkrajšem roku pobudnika obvestiti, mu
pojasniti razloge za to in ga po možnosti napotiti na drugo
ustrezno pot za rešitev zadeve.
29. člen
Varuh o pobudi odloči po skrajšanem postopku (1. točka
prvega odstavka 28.člena) zlasti v primeru, kadar so dejansko
stanje in stališča prizadetih strani razvidna iz dokumentacije,
priložene k pobudi za začetek postopka.
poročevalec

30. člen

36. člen

Varuh zavrne pobudo (3. točka prvega odstavka 28. člena)
tudi iz naslednjih razlogov:

Vsi funkcionarji in uslužbenci organov iz 6. člena tega zakona
se morajo odzvati varuhu na vabilo za sodelovanje v preiskavi
ter zaradi dajanja pojasnil.

- če ne gre za akt ali dejanje državnega organa, organa
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil;
- če je zadeva v teku pred pravosodnimi organi, razen v primerih, določenih v tem zakonu;
- če gre za zadevo, ki je v pristojnosti preiskovalnih komisij
državnega zbora v razmerju do nosilcev javnih funkcij;
- če niso bila izčrpana vsa redna ali izredna pravna sredstva,
razen če oceni, da bi bilo za posameznika nesmotrno začeti
ali nadaljevati takšne postopke ali oceni, da bi bila posameznikom medtem prizadejana velika ali težko popravljiva škoda;

Varuh lahko vabi vsakogar kot pričo ali izvedenca na razgovor
v zadevi, ki jo obravnava. Vabljeni se je dolžan vabilu odzvati.
37. člen
Varuh lahko prekine preiskavo, če ugotovi, da je bila zadeva
rešena na drug način, če pobudnik neupravičeno ne sodeluje
v postopku ali je iz njegovih dejanj razvidno, da ne kaže
zanimanja za nadaljevanje preiskave.
38. člen

- če je iz pobude razvidno, da gre za manj pomembno
zadevo, ki tudi po opravljeni preiskavi ne bi mogla dati primernega rezultata.

Po opravljeni preiskavi varuh izdela osnutek poročila o svojih
ugotovitvah in ga posreduje prizadetim strankam, ki lahko
posredujejo v roku, ki ga določi varuh, pripombe ali predloge
za dopolnitev ugotovitev v poročilu.

31. člen
Odločitev varuha, da pobude ne vzame v obravnavo ali jo
zavrne, je dokončna.

V nujnih primerih in kadar oceni, na podlagi dokumentacije
s katero razpolaga, da so dejstva nesporna, lahko varuh
sprejme svoje ugotovitve in predloge brez predhodnega preverjanja iz prejšnjega odstavka.

32. člen

39. člen

Varuh ne začne postopka, če je od dejanja ali zadnje odločitve
organa preteklo več kot eno leto, razen če oceni, da je
pobudnik zamudil rok iz objektivnih razlogov, ali da gre za
tako pomembno zadevo, ki opravičuje njegovo ukrepanje ne
glede na časovno oddaljenost.

Varuh v končnem poročilu navede svojo oceno dejstev in
okoliščin posameznega primera in ugotovi, ali je šlo v obravnavanem primeru za kršitev človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin ter na kakšen način so bile kršene oziroma, ali je
šlo za drugo nepravilnost.

33. člen

Varuh hkrati predlaga način, s katerim naj se ugotovljena
nepravilnost odpravi. Pri tem lahko predlaga, da organ
ponovno izvede določen postopek v skladu z zakonom, predlaga povrnitev škode ali predlaga drug način odprave nepravilnosti, ki je bila povzročena posamezniku. Pri tem ne posega
v civilnopravne pravice, ki jih ima posameznik za povrnitev
škode.

Ko se varuh odloči za začetek preiskave (2. točka prvega
odstavka 28. člena) pošlje sklep o preiskavi pobudniku in
organu ali organom na katere se nanaša pobuda za začetek
postopka ter zahteva potrebna pojasnila in dodatne informacije.
Varuh določi rok za prejem pojasnil in informacij iz prejšnjega
odstavka tega člena, ki ne more biti krajši od 8 dni. Če organ
ne posreduje varuhu pojasnil oziroma informacij v zahtevanem roku, mora varuhu brez odlašanja sporočiti razloge,
zaradi katerih ni ugodil njegovi zahtevi.
O zamudi roka iz prejšnjega odstavka lahko varuh obvesti
neposredno nadrejeni organ.
Odklonitev ali nespoštovanje zahteve varuha, s strani organa
ali njegovega uslužbenca, se šteje za oviranje dela varuha.
Varuh lahko o tem poroča s posebnim poročilom pristojnemu
delovnemu telesu državnega zbora, državnemu zboru ali
obvesti javnost.
34. člen
Vsi državni organi so dolžni pomagati varuhu pri izvedbi
preiskave in mu nuditi na njegovo zahtevo ustrezno pomoč.

Varuh lahko predlaga pristojnim osebam organov uvedbo
disciplinskega postopka zoper uslužbence organov, ki so
zakrivili ugotovljeno nepravilnost.
40. člen
Organi iz prejšnjega člena so dolžni varuha obvestiti o ukrepih, na podlagi njegovih predlogov,mnenj, kritik ali priporočil,
najkasneje v roku 30 dni.
Če organ ne predloži poročila o upoštevanju predlogov
varuha ali njegove predloge upošteva le delno, lahko varuh
o tem obvesti neposredno nadrejeni organ, pristojno ministrstvo, poroča s posebnim poročilom državnemu zboru ali
zadevo javno objavi.
Varuh lahko na stroške organa objavi svoje poročilo in svoj
predlog v javnih glasilih, če se organ na njegove predloge ali
priporočila, po ponovni zahtevi, ni ustrezno odzval.
41. člen

35. člen

Pri obravnavanju aktov in dejanj organov lokalne samouprave
je varuh dolžan upoštevati posebnosti njihovega položaja,
zlasti način sprejemanja odločitev.

V zvezi s svojim delom ima varuh pravico vpogleda v podatke
in dokumente iz pristojnosti državnih organov.

42. člen

Predpisi o varovanju tajnosti podatkov obvezujejo varuha,
njegove namestnike in uslužbence.
*(/',

Varuh oziroma oseba, ki jo varuh pooblasti, lahko vstopi
v uradne prostore vsakega državnega organa, organa lokalne
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skupnosti ali nosilca javnih pooblastil. V prostore, ki jih oporablja VOMO in SOVA ima pravico vstopa samo z dovoljenjem
ministrstva za obrambo in vlade.
Varuh lahko opravi preglede zaporov, drugih prostorov,
v katerih so osebe, ki jim je odvzeta prostost ter drugih
zavodov z omejeno svobodo gibanja.
Varuh ima pravico, da opravi razgovor z osebami v zavodih iz
prejšnjega odstavka brez navzočnosti drugih oseb.
43. člen
Varuh poroča državnemu zboru z rednimi ali posebnim poročili o svojem delu, ugotovitvah o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti državljanov v Republiki Sloveniji.

zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih
predpisih, ima pravico do nadomestila plače v višini plače, ki
bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo, dokler se ne zaposli
oziroma dokler ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih
predpisih, vendar najdlje eno leto od prenehanja mandata.
Pravica do nadomestila iz prejšnjega odstavka se lahko
podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev po splošnih
predpisih, vendar najdlje še za eno leto.
Čas iz prejšnjih dveh odstavkov se šteje varuhu, ki mu je
prenehal mandat, v delovno dobo. V tem času je socialno
zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb
v delovnem razmerju.
50. člen

Letno poročilo mora predložiti najkasneje do 30. septembra
za preteklo leto.

Določbe 48. in 49. člena veljajo tudi za namestnika varuha.

Posebna poročila lahko varuh naslovi pristojnemu delovnemu
telesu državnega zbora ali neposredno državnemu zboru.

VI. SLUŽBA VARUHA
51. člen

44. člen
Ob obravnavi rednega letnega poročila v državnem zboru
lahko varuh osebno na seji državnega zbora predstavi povzetek poročila in svoje ugotovitve na tej podlagi.

Varuh sprejme poslovnik, s katerim se zlasti določijo delitev
področij, organizacija dela in postopek z vlogami, po predhodnem mnenju pristojnega delovnega telesa državnega
zbora. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Redno letnoo poročilo varuha se javno objavi.
45. člen

52. člen

Varuh lahko daje državnemu zboru in vladi pobude za spremembe zakonov in drugih pravnih aktov iz njune pristojnosti.

Varuh ima strokovno službo. Varuh imenuje in razrešuje svetovalce in druge uslužbence.

Varuh lahko daje državnim organom, zavodom in organizacijam, ki izvajajo javna pooblastila, predloge za izboljšanje
njihovega poslovanja in ravnanja s strankami.

Varuh imenuje generalnega sekretarja, ki vodi službo varuha.
53. člen

46. člen
Predsednik državnega zbora, predsednik vlade in ministri so
dolžni osebno sprejeti varuha na njegovo zahtevo najkasneje
v 48 urah.

Varuh lahko imenuje svetovalce in druge strokovnjake
v službi varuha za določen čas izmed uslužbencev v državnih
organih, ki se imajo po poteku tega časa pravico vrniti na
svojo prejšnjo funkcijo ali delovno mesto.
54. člen

V. PRAVICE VARUHA
47. člen
Varuh ima pravico do plače v višini, ki je določena za predsednika ustavnega sodišča.

Glede pravice do plače, nadomestil ter drugih osebnih prejemkov, povračil in pravic, se za generalnega sekretarja
varuha smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih
v državnih organih, za druge uslužbence pa smiselno določbe
zakona o delavcih v državnih organih.

Namestnik varuha ima pravico do plače v višini, ki je določena
za sodnika ustavnega sodišča.
55. člen
48. člen
Varuh, ki je do izvolitve opravljal funkcijo sodnika ali drugo
trajno funkcijo v državnem organu, ima po prenehanju mandata pravico nadalje opravljati prejšnjo funkcijo, če v treh
mesecih po prenehanju mandata sporoči pristojnemu
organu, da želi nadalje opravljati prejšnjo funkcijo.

Sredstva za delo varuha se zagotovijo v proračunu Republike
Slovenije. Višino sredstev določi državni zbor na predlog
varuha.
VII. KAZENSKE DOLOČBE

Varuh, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju, ima pravico,
da se v treh mesecih po prenehanju mandata vrne na delo, ki
ga je opravljal, ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji
njegove strokovne izobrazbe.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje za prekršek:

49. člen

- odgovorna oseba organa, ki varuhu na zahtevo pe posreduje zahtevanih gradiv (6. člen);

Varuh, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov ne
more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne

- kdor se neupravičeno ne odzove varuhu na razgovor
(36.člen).
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56. člen
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

58. člen

57. člen
Varuh začne opravljati svoje delo potem, ko so zagotovljeni
potrebni kadri, prostori in drugi materialni pogoji za delo.
Z dnem začetka delovanja varuha preneha delovati Svet za
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin na podlagi
zakona.
Varuh prevzame arhiv, nerešene zadeve in sredstva Sveta za
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Z dnem začetka delovanja varuha, preneha veljati zakon
o Svetu za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Uradni list RS št.14/90).

59. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Besedilo predloga zakona o varuhu človekovih pravic je pripravljeno za tretjo obravnavo v skladu s prvim odstavkom 195.
člena poslovnika državnega zbora in sklepom Državnega
zbora. Besedilo za tretjo obravnavo je pripravljeno na podlagi
besedila predloga zakona - druga obravnava s tem, da so
vključeni amandmaji, ki so bili sprejeti v drugi obravnavi na
12. seji državnega zbora dne 6. in 7. oktobra 1993.
V besedilo so vključeni amandmaji, ki so bili sprejeti v drugi
obravnavi in sicer k 3., 11., 12., 15., 18., 19., 20., 21., 23., 24.,
26., 30., 33., 34., 35., 36., 39., 40., 42., 43., 44., 46., 52., 58.a in
60. členu predloga zakona.
Na podlagi amandmajev so bili črtani 43., 44. in 52. člen;
vključen pa je bil nov člen 58.a, zato so členi predloga zakona
za tretjo obravnavo od 43. dalje preštevilčeni.
Predlagatelj je v sodelovanju s Sekretariatom Državnega
zbora za zakonodajo in pravne zadeve vključil v besedilo za
tretjo obravnavo tudi naslednje redakcijske popravke, ki ne
posegajo v vsebino besedila, kot je bilo sprejeto v drugi
obravnavi skupaj z amandmaji:
— v 11. členu je za besedo »izvoljen« dodana beseda »le«; po
črtanju zadnjega dela tega stavka je potrebno nedvoumno
določiti, da je za varuha lahko izvoljen le državljan Republike
Slovenije;
- v drugem odstavku 17. člena je črtano besedilo na koncu
stavka -ob njegovi odsotnosti«, saj je potrebno nadomeščati
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varuha ne le zaradi odsotnosti, ampak tudi iz drugih razlogov,
ki so navedeni v prvem odstavku tega člena.
- v uvodnem odstavku 18. člena je besedilo »z dnem prisege«
nadomeščeno z besedilom »po prisegi«; s tem je natančneje
opredeljen trenutek začetka nastopa funkcije varuha po prisegi;
- v drugem odstavku 21. člena je besedilo »če zanj glasujetai spremenjeno v »če za razrešitev glasujeta«. Z amandmajem k drugem odstavku je bilo sprejeto besedilo, ki premalo natančno opredeljuje glasovanje ob razrešitvi varuha,
zato je z navedenim popravkom besedilo jasnejše.
- v 27. in 37. členu je beseda »pritožnik« nadomeščena
z besedo »pobudnik«, zaradi terminološke uskladitve z drugimi določbami zakona;
- v drugem odstavku 28. člena je začetek stavka redakcijsko
usklajen z vsebino tretje in četrte alineje tega člena;
- v prvem odstavku 30. člena je beseda »zlasti«, nadomeščena z besedo »tudi«, saj so v 30. členu navedeni dodatni
razlogi za zavrnitev pobude poleg tistih, ki jih določa tretja
točka 28. člena;
- v 39., 53. in 54. členu pa je izraz »delavci« v ustreznem
sklonu nadomeščen z izrazom »uslužbenci * /za rad i terminološke uskladitve z drugimi določbami tega zakona in novimi
rešitvami v zakonodaji.
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Predlog zakona o GASILSTVU - EPA 148 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 53. seji dne 4. novembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O GASILSTVU,

nega zbora Republike Slovenije in delovnih telesih sodelovali:
- Janez JANŠA, minister za obrambo,

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi 174. in
196. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav-

- Franci ŽNIDARŠIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo,
- Bojan UŠENIČNIK, direktor Republiške uprave za zaščito in reševanje,
- Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za obrambo.

Predlog zakona o gasilstvu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon ureja naloge, organizacijo in status gasilstva.

4. Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja organizacijo,
obveščanje in alarmiranje ter delovanje gasilskih enot in je
sestavni del načrta varstva pred požarom.
5. Sistem obveščanja in alarmiranja obsega opazovanje,
obveščanje in alarmiranje gasilstva.

2. člen
(definicija gasilstva)

6. Gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in skupinsko zaščito gasilcev pri gašenju in reševanju.

(1) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in
nemoteno opravljanje zagotavljajo lokalne skupnosti in država.

7. Gasilska reševalna oprema je vsako orodje, naprava ali
sredstvo, ki je izdelano ali pridobljeno z namenom, da se
uporablja za gašenje in reševanje.

(2) Gasilstvo je dejavnost humanitarne narave.

8. Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki opravlja operativne naloge gasilstva in izpolnjuje druge pogoje,
določene z zakonom.

3. člen
(naloge gasilstva)
(1) Gasilske organizacije opravljajo naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti preventivne naloge varstva pred
požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter določene storitve. Opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanja
temeljnih nalog gasilskih organizacij.

9. Gasilske organizacije so gasilska društva in njihove gasilske enote, gasilske zveze, zavodi za gašenje in reševanje ter
režijski obrati.
10. Gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri
občani prostovoljno sodelujejo in opravljajo naloge na
področju gasilstva, varstva pred požarom ter druge aktivnosti,
ki so pomembne za razvoj in delo gasilstva.

(2) Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot pridobitne dejavnosti.

II. NOSILCI IN NALOGE

4. člen
(omejitve pravic)

6. člen
(naloge lokalne skupnosti)

(1) Vodja intervencije sme ob požaru ali drugi nesreči, ko ni
mogoče drugače zavarovati ljudi in premoženja, v skladu
s tem zakonom, začasno omejiti:

(1) Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva.

- svobodo gibanja:
- pravico do nedotakljivosti stanovanja;
- pravico do uživanja lastnine.
S. člen
(pojmi In njihova razlaga)
(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja
operativne naloge gasilstva in je psihofizično in zdravstveno
sposobna ter strokovno usposobljena za opravljanje teh
nalog.

(2) Na podlagi načrte varstva pred požarom lokalna skupnost
zagotavlja sredstva za:
1. redno delovanje gasilskih enot;
2. gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za
opazovanje, obveščanje in alarmiranje;
3. vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme;
4. izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov
gasilskih enot;
5. gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje
gasilstva;

2. Operativne naloge gasilstva po tem zakonu so gašenje in
reševanje ob požarih, zaščita in reševanje oseb in premoženja
ob naravnih in drugih nesrečah, tehnična in druga pomoč ob
požarih, tehničnih in tehnoloških nesrečah ter druge splošne
reševalne naloge.

6. povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog
gasilstva;

3. Intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva.

8. opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

20

7. povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva, navedenih v 3. členu;
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(3) Lokalna skupnost zagotavlja opravljanje nalog gasilstva
preko gasilskih organizacij.
(4) Če v naselju, več naseljih ali v lokalni skupnosti ni gasilske
enote, lokalna skupnost za opravljanje nalog gasilstva ustanovi ustrezno enoto civilne zaščite.
7. člen
(naloge širših samoupravnih lokalnih skupnosti)
(1) Na širšo samoupravno lokalno skupnost se lahko prenese
opravljanje nalog gasilstva, ki so pomembne za varstvo pred
požarom in drugimi nevarnostmi, kot je nakup, vzdrževanje in
hramba gasilske zaščitne in reševalne opreme za zahtevnejše
intervencije, velike požare in druge velike nesreče.
8. člen
(naloge države)
(1) Država na področju gasilstva:
1. ustanovi in zagotovi delovanje gasilske šole za izobraževanje in usposabljanje kadrov v gasilstvu;
2. sofinancira naloge zaščite in reševanja, ki so širšega
pomena, zlasti na področju zaščite pred nesrečami v prometu
in nesrečami z nevarnimi snovmi;
3. zagotavlja del sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju gasilstva ter za razvijanje gasilske zaščitne
in reševalne opreme;
4. zagotavlja pogoje za delovanje Gasilske zveze Slovenije;
5. zagotavlja skladen razvoj gasilstva v državi;
6. zagotavlja delovanje sistema obveščanja in alarmiranja na
območju države in posameznih geografsko ali kako drugače
povezanih širših območjih državnega ozemlja.
(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu Vlada);
1. predpiše uniformo, čine in oznake poklicnih gasilcev;
2. določi gasilske enote za opravljanje nalog zaščite in reševanja, ki so širšega pomena.
(3) Minister, pristojen za varstvo pred požarom (v nadaljnjem
besedilu minister), predpiše minimalno osebno in skupinsko
zaščitno opremo gasilcev.
III. GASILSKE ENOTE
9. člen
(vrste gasilskih enot)
(1) Gasilske enote so poklicne ali prostovoljne.

b) za podjetja, zavode in druge organizacije:
- požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa;
- število zaposlenih;
- površina in razmestitev objektov;
- oddaljenost ustrezne gasilske enote;
c) za gozdove:
- površina in vrsta gozdov.
(2) Vlada predpiše podrobnejša merila za organiziranje in
opremljanje gasilskih enot.
11. člen
(organizacija gasilstva)
(1) Organizacija gasilstva v lokalni skupnosti se določi z načrtom varstva pred požarom lokalne skupnosti v skladu z merili
iz prejšnjega člena.
1. POKLICNE GASILSKE ENOTE
12. člen
(poklicna gasilska enota)
(1) Poklicna gasilska enota opravlja preventivna in operativna
dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje
ob naravnih in drugih nesrečah na območju, za katero je
ustanovljena.
(2) Poklicne gasilske enote se organizirajo v skladu z merili iz
10. člena tega zakona kot zavod ali kot režijski obrat.
(3) Poklicne gasilske enote se strokovno povezujejo v Gasilsko zvezo Slovenije.
13. člen
(poklicni gasilec)
(1) Kandidat za gasilca, ki poklicno opravlja naloge gasilstva
(v nadaljnjem besedilu: poklicni gasilec), mora poleg splošnih
pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še
posebne pogoje:
1. da ima najmanj strokovno izobrazbo IV. stopnje tehniške
smeri in je polnoleten;
2. da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje;
3. da opravi predpisan preskus psihofizičnih sposobnosti.
(2) Po sklenitvi delovnega razmerja mora kandidat za poklicnega gasilca, v roku enega leta uspešno zaključiti šolanje
dopolnilnega izobraževanja v gasilski šoli in opraviti predpisan strokovni izpit.
(3) Kandidatu za poklicnega gasilca, ki ni uspešno končal
gasilske šole ali tudi po ponovnem preverjanju ni opravil
predpisanega strokovnega izpita, delovno razmerje preneha.

(2) Gasilske enote so organizirane kot:
1. poklicne gasilske enote;
2. prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih;
3. gasilske enote v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah.

(4) Poklicni gasilec, ki vodi operativno delo, mora poleg
splošnih pogojev in pogojev iz 2. in 3. točke prvega odstavka
tega člena, imeti najmanj VI. stopnjo tehniške izobrazbe in
opravljen predpisan strokovni izpit.

10. člen
(osnovna merila)

14. člen
(dolžnosti poklicnega gasilca)

(1) Osnovna merila za organiziranje in opremljanje gasilskih
enot so:
a) za naselja:

(1) Poklicni gasilec mora vsako leto opraviti predpisan preskus znanja, preskus psihofizičnih sposobnosti in zdravniški
pregled.

- število prebivalcev;
- tip naselij glede na gostoto in način pozidave, stopnjo
razvitosti ter storitvene, oskrbovalne, proizvodne in kmetijske
dejavnosti;

(2) Če je bilo pri preskusu psihofizičnih sposobnosti in zdravniškem pregledu iz prejšnjega odstavka ugotovljeno, da
poklicni gasilec ni sposoben za opravljanje svojega dela, se
razporedi na delovno mesto, ki ustreza njegovim zdravstvenim in psihofizičnim sposobnostim.

poročevalec
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(3) Če je ocena preskusa znanja iz prvega odstavka tega člena
negativna tudi po ponovnem preverjanju, poklicni gasilec ne
more več opravljati operativnih nalog.
(4)Minister predpiše obseg ugotavljanja psihofizičnih in
zdravstvene sposobnosti za poklicnega gasilca.
15. člen
(stavka)
(1) Delavci v poklicni gasilski enoti lahko organizirajo in
vodijo stavko na način, določen s splošnimi predpisi, vendar
pod pogojem, da se zagotovi stalna pripravljenost dela gasilcev za požarno stražo in intervencijo v primeru požara oziroma naravne ali druge nesreče. Gasilci ne smejo v korist
stavke uporabljati niti gasilske zaščitne in reševalne opreme
niti znakov za alarmiranje in opozarjanje.
(2) Če med trajanjem stavke pride do povečane nevarnosti
požara ali druge nesreče oziroma, če pride do požara ali
naravne in druge nesreče, morajo poklicni gasilci stavko takoj
prekiniti.
2. PROSTOVOLJNE GASILSKE ENOTE V GASILSKIH
DRUŠTVIH
16. člen
(javna služba)
(1) Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih opravljajo
javno službo, če izpolnjujejo s tem zakonom določene
pogoje, in če jih za opravljanje javne službe določi pristojni
organ lokalne skupnosti.
17. člen
(obseg opravljanja javne službe)
(1) Pristojni organ lokalne skupnosti določi zlasti:
1. obseg in način opravljanja javne službe;
2. začetek izvajanja javne službe;
3. sredstva, ki jih za opravljanje javne službe, zagotavlja pristojni organ lokalne skupnosti;
4. sredstva, ki so namenjena za plačevanje prispevkov za vse
pravice v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni;
5. sredstva, ki so namenjena za usposabljanje gasilske mladine in drugih društvenih dejavnosti;
6. nadzor nad izvajanjem javne službe.
(2) Obseg in način opravljanja javne službe se določita
v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih
enot.
18. člen
(izvajanje javne službe)
(1) Kadar se ugotovi, da gasilsko društvo ne opravlja javne
službe v skladu s predpisi in pod pogoji iz prejšnjega člena,
mu pristojni organ lokalne skupnosti določi rok za odpravo
pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti ne odpravi v določenem
roku, se mu opravljanje javne službe ustrezno omeji ali odvzame.
19. člen
(prostovoljni gasilec)
(1) Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v nadaljnjem besedilu prostovoljni gasilec), je oseba, ki;
1. je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima
opravljen predpisan izpit za prostovoljnega gasilca;
2. je psihofizično in zdravstveno sposobna opravljati operativne naloge gasilstva;
3. ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper
življenje, telo in premoženje;
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4. je stara od 18 do 63 let - moški oziroma 18 do 50 let
- ženske.
(2) Podrobne dolžnosti, pravice in obveznosti prostovoljnih
gasilcev določi Gasilska zveza Slovenije.
20. člen
(prostovoljno gasilsko društvo)
(1) Prostovoljno gasilsko društvo ustanovijo občani na podlagi ocene požarnih in drugih nevarnosti, opravlja pa predvsem naslednje naloge:
1. naloge požarne preventive;
2. strokovno tehnično službo;
3. vzgojo gasilske mladine;
4. pomoč občanom na področju varstva pred požarom;
5. druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.
21. člen
(prostovoljna gasilska enota)
(1) Prostovoljna gasilska enota v skladu s pooblastilom opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred
požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu
območja lokalne skupnosti, za katero je bila ustanovljena.
(2) Prostovoljna gasilska enota mora imeti najmanj 15 prostovoljnih gasilcev ter potrebno gasilsko zaščitno in reševalno
opremo ter orodišče.
(3) Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prostovoljnih gasilcih vodi Gasilska zveza Slovenije ter gasilske organizacije za svoje potrebe.
22. člen
(zbirka osebnih podatkov)
(1) V zbirki podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena se
zbirajo naslednji osebni podatki o prostovoljnih gasilcih:
- ime in priimek;
- datum in kraj rojstva;
- stalno ali začasno bivališče;
- izobrazba;
- poklic;
- leto vstopa v gasilsko društvo ter funkcije v gasilstvu;
- vrsta, način in periodičnost usposabljanja na področju
gasilstva;
- datum zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih
sposobnosti;
- vrsta gasilskih odlikovanj.
(2) Osebni podatki, določeni v tem členu, se pridobivajo
neposredno od posameznikov, o katerih se vodijo evidence,
ali pa se pridobijo iz že obstoječih zbirk podatkov ter se
hranijo in uporabljajo le toliko časa, kot je to potrebno za
dosego namena, za katerega so bili zbrani.
(3) Osebne podatke, določene v tem členu, smejo uporabljati:
- organi gasilskih zvez irr društev za opravljanje svojih nalog;
- inšpektorji za varstvo pred požarom za opravljanje svojih
nalog;
- državni organi, kadar je tako določeno z zakonom.
23. člen
(poklicno jedro)
(1) V prostovoljnih gasilskih enotah se lahko v skladu z merili
za organiziranje in opremljanje gasilskih enot ustanovi
poklicno jedro, kot sestav prostovoljne gasilske enote
s poklicnimi gasilci.
(2) Za poklicne gasilce v poklicnem jedru veljajo določila 13.,
14. in 15. člena tega zakona.
poročevalec

24. člen
(poveljnik)
(1) Poveljnik prostovoljne gasilske enote organizira in vodi
strokovno delo enote.
(2) Poveljnik prostovoljne gasilske enote zlasti:
1. skrbi za njeno intervencijsko pripravljenost in jo vodi med
intervencijo;
2. organizira in nadzira strokovno usposabljanje, urjenje in
kondicijsko pripravljenost pripadnikov enote;
3. skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme.
(3) Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov prostovoljnih gasilskih enot in njihovih namestnikov določajo pravila
Gasilske zveze Slovenije.
25. člen
(nadomestila)
(1) Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo pripada nadomestilo plače. Nadomestilo plače prostovoljnemu gasilcu pripada tudi med usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega
organa lokalne skupnosti. Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme lokalne skupnosti.
V
(2) Če traja intervencija več kot 4 ure, imajo udeleženci pravico do brezplačne prehrane.
(3) Prostovoljnega gasilca, zaradi udeležbe na intervenciji ali
na usposabljanju, delodajalec ne sme odpustiti, razporediti
na drugo delovno mesto ali ga kako drugače oškodovati.
26. člen
(zavarovanje prostovoljnih gasilcev)
(1) Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem poškoduje ali zaradi opravljanja
nalog med intervencijo zboli, je zavarovan po predpisih
o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju za
poškodbo pri delu in poklicno bolezen.
(2) Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega je to
ugodnejše, pripada nadomestilo za čas zadržanosti od dela
zaradi poškodbe pri delu iz prejšnjega odstavka v višini 100%
povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v državi
v zadnjem mesecu pred nastankom poškodbe.
(3) Čas in kraj nastanka poškodbe ugotovi vodja intervencije,
na kateri se je gasilec poškodoval, prijavi pa se pristojnemu
organu.
(4) Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem izgubil življenje, imajo njegovi družinski člani pravico do:
1. pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
2. enkratne denarne pomoči;
3. povračila stroškov prevoza in pogreba.
(5) Če se je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med
strokovnim usposabljanjem poškodoval brez svoje krivde
tako, da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20%, ima
pravico do enkratne denarne pomoči po predpisih o vojaških
invalidih.
(6) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne sme
biti manjša od dvanajstih povprečnih plač zaposlenih v državi
v zadnjih šestih mesecih ter višino povračil.
(7) Gasilska organizacija mora zavarovati operativne člane
svoje gasilske enote za primer smrti, trajne izgube splošne
delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale
v nesreči pri gašenju in reševanju, na vajah ali med šolanjem.
poročevalec

27. člen
(sredstva lokalne skupnosti)
(1) Lokalna skupnost krije izgubljen zaslužek in nadomestilo
plač, stroške za prehrano iz 25. člena tega zakona ter prispevke in stroške iz prejšnjega člena v skladu s 1. točko
prvega odstavka 44. člena.
3. GASILSKE ENOTE V PODJETJIH
28. člen
(ustanovitev gasilske enote)
(1) Podjetje, zavodi in druge organizacije morajo ustanoviti
gasilsko enoto, če:
a) - proizvajajo smodnik in eksploziva;
- proizvajajo električno energijo z jedrsko tehnologijo;
- skladiščijo, izdelujejo ali predelujejo vnetljive tekočine in
pline;
b) imajo nad 500 zaposlenih v:
- kemijski industriji;
- metalurgiji in kovinsko predelovalni industriji;
- proizvodnji in predelavi plastičnih mas;
- tekstilni industriji;
- lesno predelovalni industriji;
- papirni industriji;
- industriji s povečano nevarnostjo nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti;
c) imajo povečano požarno ogroženost in tako določi minister.
(2) Vrsto in obseg gasilskih enot iz prejšnjega odstavka se
določi v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, izdanimi na podlagi drugega odstavka 10. člena
tega zakona.
(3) Podjetja, zavodi in druge organizacije iz prvega odstavka
tega člena lahko izjemoma zagotovijo opravljanje nalog varstva pred požarom tako, da sklenejo pogodbo z ustrezno
gasilsko enoto, če lahko le-ta zagotovi učinkovito opravljanje
nalog.
(4) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo za delovanje gasilske enote zagotovi ustanovitelj.
(5) Za prostovoljne gasilce v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji veljajo določbe 19., 24. 25., in 26. člena tega zakona. Za
poklicne gasilce veljajo določbe 13., 14. in 15. člena tega
zakona.

29. člen
(opravljanje gasilstva za lokalno skupnost)
(1) Lokalna skupnost lahko pooblasti podjetje, zavod in drugo
organizacijo, v kateri je primerna gasilska enota, za opravljanje nalog gasilstva na območju ali delu območja lokalne
skupnosti pod pogoji, ki jih ta zakon določa za prostovoljne
gasilske enote.
IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
30. člen
(izobraževanje)
(1) Za izobraževanje in usposabljanje s področja gasilstva se
pri ministrstvu ustanovi gasilska šola.
(2) V gasilski šoli se lahko preskuša gasilsko zaščitno in
reševalno opremo in izdajajo certifikati, če si šola pridobi
dovoljenje za opravljanje te dejavnosti v skladu s predpisi.
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31. člen
(izobraževalni programi)
(1) Minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije predpiše:
1. izobraževalne programe za temeljno in dopolnilno usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot;
2. programe za izpite pripadnikov prostovoljnih gasilskih
enot.

3. strokovno usposabljanje prostovoljnih gasilcev;
4. uniforma, čini in oznake prostovoljnih gasilcev.
(2) Gasilska Zveza Slovenije v soglasju z ministrom določi
uniforme, čine in oznake prostovoljnih gasilcev.
35. člen
(poveljnik)
(1) Poveljnik Gasilske zveze Slovenije opravlja zlasti naslednje
strokovno-tehnične naloge:

(2) Minister predpiše:
1. izobraževalne programe za dopolnilno izobraževanje
poklicnih gasilcev, diplomantov IV., VI. in VII. stopnje ustreznih usmeritev;
2. program preverjanja znanja poklicnih gasilcev;
3. programe strokovnih izpitov poklicnih gasilcev.

1. sodeluje pri vodenju intervencije v večjih požarih;
2. skrbi za povezanost gasilstva v sistemu zaščite in reševanja;
3. daje predloge in mnenja o opravljanju strokovnih nalog
gasilstva v državi;
4. sodeluje z gasilskimi poveljstvi sosednjih in drugih držav.

V. GASILSKE ZVEZE
32. člen
(gasilske zveze)

(2) Poveljnik Gasilske zveze Slovenije je član Štaba za civilno
zaščito Republike Slovenije.

(1) Gasilske organizacije se povezujejo v gasilske zveze.

VI. GASILSKE INTERVENCIJE

(2) Gasilske zveze poleg svojih društvenih nalog opravljajo
tudi organizacijske in strokovno tehnične naloge gasilstva, za
katere jih pooblasti država ali lokalna skupnost.

1. OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

(3) Povljenik gasilske zveze je član pristojnega štaba za
civilno zaščito.
(4) Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov gasilskih
zvez in njihovih namestnikov določajo pravila Gasilske zveze
Slovenije.
33. člen
(Gasilska zveza Slovenije)
(1) Gasilska zveza Slovenije je najvišja oblika povezovanja
gasilskih organizacij v državi.
(2) Gasilska zveza Slovenije poleg svojih društvenih nalog
opravlja tudi naloge, za katere jo pooblasti minister, zlasti pa:
1. določene strokovno-tehnične naloge varstva pred požarom;
2. organizacijske in druge naloge, s katerimi se zagotavlja
razvoj prostovoljnega gasilstva v državi in njegovo mednarodno povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami
v svetu;
3. izdaja strokovno literaturo o varstvu pred požarom in gasilstvu.
(3) Gasilska zveza Slovenije je pravna oseba.
(4) Organiziranost, naloge in pristojnosti svojih organov
določi Gasilska zveza Slovenije v svojih pravilih.
34. člen
(pravila gasilske službe)
(1) Gasilska zveza Slovenije v soglasju z ministrom določi
pravila gasilske službe, s katerimi se uredijo:
1. naloge in odgovornost prostovoljnih gasilce;
2. organiziranost gasilskih enot v gasilskih društvih in njihovih zvezah;
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36. člen
(alarmiranje gasilskih enot)
(1) V lokalni skupnosti se zagotavlja enotno obveščanje in
alarmiranje gasilskih enot.
(2) Kadar gre gasilska enota lokalne skupnosti na intervencijo
zaradi požara ali druge nesreče, mora vodja intervencije
o tem obvestiti pristojni center za obveščanje in krajevno
pristojno policijsko postajo.
(3) Za obveščanje in alarmiranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje in obveščanje na
področju zaščite in reševanja.
(4) Gasilske organizacije uporabljajo zveze v sistemu zaščite
in reševanja.
2. MEDSEBOJNA POMOČ GASILCEV
37. člen
(medsebojna pomoč)
(1) Gasilske enote si morajo ob večjih požarih ali drugih
nesrečah medsebojno pomagati. Gasilske enote lahko pomagajo le, če zagotovijo ustrezno intervencijsko pripravljenost
na območju, za katerega so ustanovljene.
(2) Pomoč iz prejšnjega odstavka odredi vodja intervencije,
lahko pa tudi pristojni poveljnik za civilno zaščito.
38. člen
(pomoč Iz sosedn|lh držav)
(1) Če je za gašenje požara ali ob drugih velikih nesrečah
potrebna pomoč gasilskih enot iz sosednje države, lahko na
zahtevo vodje intervencije zaprosi za takšno pomoč organ
lokalne skupnosti, ki je ob državni meji, ali pristojni poveljnik
civilne zaščite, če z meddržavnimi sporazumi ni drugače
dogovorjeno.
(2) Za pomoč pri gašenju požara ali ob drugih velikih nesre^
čah v lokalnih skupnostih, ki niso ob državni meji, zaprosi
poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, če z meddržavnimi sporazumi ni drugače dogovorjeno.
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39. člen
(pomoč sosednjim državam)
(1) Če je za gašanje požara ali ob drugih velikih nesrečah
potrebna pomoč gasilskim enotam sosednjih držav, odobri
pomoč gasilskih enot v lokalnih skupnostih, ki so ob državni
meji, organ lokalne skupnosti ali pristojni poveljnik civilne
zaščite oziroma poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije
za lokalne skupnosti, ki niso ob državni meji, če z meddržavnimi sporazumi ni drugače dogovorjeno.
3. VODENJE INTERVENCIJ
40. člen
(vodenje intervencij)
(1) Intervencije vodi poveljnik gasilske enote, na območju
katere je požar ali druga nesreča (vodja intervencije).
(2) Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi
poveljnik gasilske enote, na območju katere je požar ali druga
nesreča, lahko pa sporazumno preda vodenje poveljniku višje
kategorizirane enote ali višjemu po činu. Vsi poveljniki sodelujočih gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo
operativno vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije.
(3) Intervencijo v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji, ki
ima svojo poklicno gasilsko enoto, vodi poveljnik te enote ne
glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) V primeru velikih požarov in drugih nesreč vodja intervencije vodi intervencijo v skladu z usmeritvami pristojnega štaba
za civilno zaščito.
41. člen
(pravice in dolžnosti vodje Intervencije)
(1) Vodja intervencije iz prejšnjega člena ima pravico in dolžnost, da:
1. prepove dostop nepoklicanim osebam na kraj intervencije in promet mimo tega kraja;
2. odredi evakuacijo ljudi, živali in premoženja iz ogroženih
objektov in območij;
3. odredi prekinitev električnega toka, dovajanje plina ali
drugih vnetljivih tekočin;
4. odvzame ali omeji uporabnikom dotok vode na območju,
kjer je požar;
5. odredi uporabo vode iz bližnjih vodnjakov, cistern in
rezervoarjev;
6. odredi uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo
vzpostavitev:
7. odredi odstranitev vozil in drugih ovir, ki onemogočajo
uspešno intervencijo oziroma odvzem vode za gašenje;
8. odredi sežig nevarne snovi, če je ni mogoče drugače
odstraniti;
9. odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz
poškodovanih oseb oziroma potrebne gasilske zaščitne in
reševalne opreme;
10. odredi, da vse sposobne osebe, ki so v neposredni bližini
požarišča ali druge nesreče, pomagajo pri gašenju in reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi, z vozili, orodjem in
drugimi sredstvi, ki so primerna za gašenje in reševanje;
11. odredi delno ali popolno porušitev objekta, po katerem bi
se utegnil požar razširiti in tega ni mogoče drugače preprečiti;
12. odredi posek gozdnega drevja za preprečitev širjenja
gozdnega požara.
(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko vodja intervencije
odredi le, če ne more na drug način zagotoviti zaščite in
reševanja ljudi in premoženja, trajati pa smejo le toliko časa,
kolikor je to nujno potrebno.
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(3) Vodja intervencije mora najkasneje v petih dneh po intervenciji izdelati in predložiti poročilo o intervenciji organu,
pristojnemu za varstvo pred požarom. Vsebino in način poročanja predpiše minister.
4. DOLŽNOSTI LASTNIKOV OZIROMA UPORABNIKOV
42. člen
(dolžnosti lastnikov oziroma uporabnikov)
(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih
objektov morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in
drugim v intervenciji sodelujočim dovoliti:
1. prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo
uporabo za gasilska in reševalna dela;
2. uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje.
(2) Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje
ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki jih odredi vodja intervencije, imajo pa pravico do povrnitve nastale škode.
(3) Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma uporabnikom v času intervencije, bremeni tisto lokalno skupnost, na
območju katere je nastal požar ali druga nesreča.
5. STROŠKI INTERVENCIJE
43. člen
(stroški intervencije)
(1) Stroške interevencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva
v skladu s tem zakonom krije lokalna skupnost.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek stroške intervecije krije:
1. povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma
ali iz velike malomarnosti;
2. kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali drugih opravilih z nevarnimi snovmi;
3. kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi;
4. kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto.
(3) Stroške intervencij v skladu s prejšnjim odstavkom izterja
pristojni organ lokalne skupnosti.
VII. FINANCIRANJE
44. člen
(financiranje gasilstva)
(1) Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz:
1. proračuna države in lokalne skupnosti;
2. sredstev zavarovalnic in podjetij;
3. dohodkov iz lastnih dejavnosti;
4. prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb.
(2) V skladu s tem zakonom se financirajo iz virov iz prejšnjega odstavka tudi dejavnosti gasilskih društev in zvez, ki so
pomembne za razvoj gasilstva.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. odpusti, razporedi na drugo delovno mesto ali kako drugače oškoduje prostovoljnega gasilca zaradi udeležbe na
intervenciji ali na usposabljanju (tretji odstavek 25. člena);
2. ni ustanovil gasilske enote v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilslkih enot (prvi odstavek v zvezi z drugim odstavkom 28. člena).
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(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
46. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek lastnik oziroma uporabnik zemljišča, stavbe ali drugega objekta, ki je pravna oseba, če:
1. ne dovoli ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim
v intervenciji sodelujočim prehoda preko zemljišča, stavbe ali
drugih objektov ali njihove uporabe za gasilska ali reševalna
dela oziroma uporabe njegove zaloge vode za gašenje ali
reševanje (prvi odstavek v zvezi z drugim odstavkom 42.
člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
47. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, če:
1. v korist stavke uporablja gasilsko zaščitno in reševalno
opremo ter znake za alarmiranje in opozarjanje (prvi odstavek
15. člena):
2. kot vodja intervencije ob intervenciji odredi ukrepe
v nasprotju z določbami prvega odstavka 41. člena:
3. kot vodja intervencije z namenom povzročitve škode odredi
ukrepe, navedene v prvem odstavku 41. člena, pa bi lahko
kako drugače zagotovil zaščito in reševanje ljudi ali pa če
odrejeni ukrepi trajajo dlje kot je to potrebno (drugi odstavek
41. člena);
4. kot vodja intervencije v petih dneh po intervenciji ne predloži pristojnemu organu za varstvo pred požarom poročila
o intervenciji (tretji odstavek 41. člena):
5. ne dovoli ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim
v intervenciji sodelujočim prehoda preko zemljišča, stavbe ali
drugega objekta ali njihove uporabe za gasilska ali reševalna
dela oziroma uporabe njegove zaloge vode za gašenje ali
reševanje (prvi odstavek v zvezi z drugim odstavkom 42.
člena).

(2) Gasilsko društvo ne sme brez poprejšnjega soglasja
lokalne skupnosti odtujiti gasilske zaščite in reševalne
opreme ter objektov, namenjenih za opravljanje nalog gasilstva, razen če pristojni organ lokalne skupnosti ne določi
drugače.
49. člen
(centri za obveščanje in alarmiranje)
(1) Funkcijo operativnih centrov za obveščanje in alarmiranje
v smislu tega zakona do ustanovitve operativnih regijskih
centrov za obveščanje in alarmiranje opravljajo operativni
centri tistih gasilskih enot, ki opravljajo operativne naloge
gasilstva regijskega pomena.
50. člen
(davki, carine, prispevki In druge dajatve)
(1) Davki, razen prometnega davka, carine, prispevki in druge
dajatve se ne plačujejo od gasilske zaščitne in reševalne
opreme ter od orodišč in gasilskih domov.
(2) Vlada podrobneje določi gasilsko zaščitno in reševalno
opremo, orodišča in gasilske domove iz prejšnjega odstavka.
51. člen
(uskladitev predpisov)
(1) Organi, določeni s tem zakonom, so dolžni izdati izvršilne
predpise v roku enega leta po uveljavitvi zakona.
52. člen
(zavarovalna doba s povečanjem)
(1) Do uveljavitve zakona o enotnih kriterijih za priznavanje
zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem, se za poklicne
gasilce uporabljajo predpisi, ki so veljali na dan uveljavitve
tega zakona.
53. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS št. 2/76 in 15/
64), ki urejajo gasilstvo.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
(lastnina na premičninah In nepremičninah)
(1) Prostovoljna gasilska društva in njihove zveze pridobijo
z dnem uveljavitve tega zakona lastninsko pravico na premičnem in nepremičnem premoženju, ki je namenjeno gasilstvu
in s katerim upravljajo ob uveljavitvi tega zakona.

54. člen
(prlčetek veljavnosti zakona)
(1)Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor je na 12. seji zaključil drugo obravnavo predloga
zakona o gasilstvu in predlagatelju naložil, da ga pripravi za
tretjo obravnavo.
V predlog zakona so vključeni vsi amandmaji sprejeti na drugi
obravnavi. Izvršeni so bili nekateri pravno tehnični in jezikovni
popravki. K 5. členu je bila sprejeta nova 10. točka, ki pojasnjuje pojem gasilskega društva. Izvršena je redakcija besedila
tako, da so uporabljeni izrazi, ki se sicer uporabljajo v tem
zakonu in v predlogu zakona o varstvu pred požarom. Zaradi
smiselne vsebinske povezanosti je zamenjan vrstni red od 6.
do 9. točke. V 20. členu, ki je bil sprejet na drugi obravnavi, je
prav tako izvršena redakcija besedila tako, da se uporabljajo
izrazi, ki se večkrat pojavljajo v obeh navedenih zakonih.
V prvem odstavku 45. člena je zamenjan vrstni red 1. in 2.
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točke tako, da sledi zaporedju členov, v katerih so materialne
določbe.
V napovednem stavku prvega odstavka 46. člena so črtane
besede -in ki stori prekršek«, ker se v besedilu ponavljajo.
Opravljena je tudi jezikovna redakcija besedila prve točke.
Jezikovna redakcija je opravljena tudi v besedilu 5. točke 47.
člena.
Zamenjano je zaporedje (glede na vsebino) 52. In 53. člena
(dosedanji 53. člen je bil v zakon vključen z amandmajem).
Pravnotehnlčnl popravki so opravljeni zlasti v primerih, ko se
v besedilu posameznega odstavka sklicuje na določbe prejšnjih odstavkov istega člena. V teh primerih sta dodani besedi
-tega člena« (npr. tretji odstavek 14. člena, tretji odstavek 28.
člena).
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Predlog zakona o VARSTVU PRED POŽAROM - EPA 149
- TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 53. seji dne 4. novembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi 174. in
196. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati je Vlada Republike Slovenije določila besedilo
amandmajev k predlogu zakona o varstvu pred požarom,
ki vam jih pošiljamo v obravnavo na podlagi 290. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in delovnih telesih sodelovali:
- Janez JANŠA, minister za obrambo,
- Franci ŽNIDARŠIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo.
- Bojan UŠENIČNIK, direktor Republiške uprave za zaščito in reševanje,
- Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za obrambo.

Predlog zakona o varstvu pred požarom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon ureja sistem varstva pred požarom.
(2) Sistem varstva pred požarom obsega organiziranje, načrtovanje, izvajanje, nazor ter financiranje dejavnosti in ukrepov
varstva pred požarom.
2. člen
(dejavnosti varstva pred požarom)

5. člen
(pojmi in njihova razlaga)
(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Požar je proces hitrega gorenja, ki se nenadzorovano širi
v prostoru in času. Za požar je značilno sproščanje toplote
skupaj z dimom, strupenimi plini in plameni. Posledica zelo
hitrega gorenja je lahko eksplozija.
2. Eksplozija je zelo hitra reakcija oksidacije ali razpada, ki
ima za posledico povišanje temperature ali tlaka oziroma
obeh hkrati.

(1) Dejavnosti varstva pred požarom lahko opravljajo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

3. Požarna ogroženost je potencialna nevarnost za izgubo
življenja ali poškodbo oziroma materialo škodo ob požaru.

(2) Dejavnosti varstva pred požarom po tem zakonu so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarovanje,
gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite,
dimnikarstvo, požarno varovanje premoženja in druge.
3. člen
(Javna služba)

4. Požarno tveganje je verjetnost, da bo prišlo do požara, ki bo
povzročil človeške žrtve ali poškodbe oziroma materialno
škodo.

(1) Zakon določa dejavnost, ki jo opravljajo gasilske enote,
kot obvezno javno službo.
(2) Zakon, oziroma predpis lokalne skupnosti, določa dejavnosti varstva pred požarom, ki se opravljajo kot neobvezne
javne službe.
(3) Naloge, organizacijo in status gasilskih organizacij ureja
poseben zakon.
4. člen
(cilji varstva pred požarom)
(1) Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali in premoženja ter okolja pred požarom in
eksplozijo (v nadaljnjem besedilu požarom)
(2) Za uresničevanje ciljev iz prejšnjega odstavka je treba
zagotoviti:
1. načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov varstva
pred požarom:
2. odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito
gašenje požara;
3. varen umik ljudi in živali s požarno ogroženega območja;
4. preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara
in eksplozije za ljudi, živali in premoženje ter okolje;
5. vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi preventivnimi ukrepi varstva pred požarom in pričakovano
požarno škodo.
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5. Požarna varnost je varnost ljudi, živali in premoženja ob
požaru. S tem zakonom zahtevani ukrepi varstva pred požarom zagotavljajo predvsem varnost ljudi, živali in premoženja
ter preprečujejo nastanek večiih požarov.
6. Ukrepi varstva pred požarom so vsi gradbeni, tehnološki,
tehnični in organizacijski ukrepi, ki zmanjšujejo požarno tveganje in zagotavljajo požarno varnost. Delijo se na preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom.
7. Preventivni ukrepi varstva pred požarom so vsi preventivi
gradbeni, tehnološki, tehnični in organizacijski ukrepi, ki
zmanjšujejo možnost za nastanek požara, ob njegovem
nastanku pa zagotavljajo varno evakuacijo ljudi in premoženja ter preprečujejo njegovo širjenje.
8. Aktivni ukrepi varstva pred požarom so vsi tehnični in
organizacijski ukrepi, ki so namenjeni za gašanje požara. Med
te ukrepe spadajo tudi sistemi, naprave, oprema in postopki
za odkrivanje in gašenje požara ter odvajanje dima in toplote
ob požaru.
9. Sistem aktivne požarne zaščite obsega sisteme in opremo,
ki so vgrajeni in so namenjeni za zmanjševanje nevarnosti za
ljudi, živali in premoženje, za odkrivanje in gašenje požara
10. Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom so vsa sredstva, naprave in oprema, ki se uporabljajo za
preprečevanje in gašenje požara.
11. Evakuacija je organizirano gibanje ljudi na varno mesto ob
požaru.
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12. Poseg v naselje in naravno okolje je vsako trajno ali
začasno človekovo ravnanje ali opustitev, ki lahko vpliva na
požarno varnost.
13. Metode požarnega inženirstva so postopki za oceno
požarne varnosti s pomočjo računskih metod, ki upoštevajo
obnašanje proizvodov ter vpliv preventivnih in aktivnih požarnovarstvenih ukrepov na potek požara.
14. Požarno nevarne snovi so gorljive trdne, tekoče in plinaste
snovi.
15. Ravnanje s požarno nevarnimi snovmi so vsa dela s temi
snovmi.
16. Požarno nevarna dela in opravila so vsa dela, pri katerih je
zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ali narave dela povečana nevarnost nastanka požara.
17. Požarno nevarne naprave so vse naprave, ki lahko zaradi
uporabe požarno nevarnih snovi ali zaradi svojega delovanja
pomenijo povečano nevarnost nastanka požara.
6. člen
(načelo celovitosti)
(1) Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu država),
občine in druge lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu
lokalne skupnosti) zagotavljajo celovit sistem varstva pred
požarom s sprejemanjem predpisov, načrtovanjem in izvajanjem ukrepov, nadzorom, politiko financiranja in drugimi
ukrepi.
7. člen
(načelo zaičite)
(1) Osnovni namen predpisanih ukrepov varstva pred požarom je zagotavljanje zaščite življenja in zdravja ljudi, živali in
premoženja.

13. člen
(pravica do varstva pred požarom)
(1) Vsakdo ima pravico do varstva pred požarom.
II. PROGRAMIRANJE IN RAZISKOVANJE VARSTVA PRED
POŽAROM
1. Programiranje
14. člen
(vsebina nacionalnega programa)
(1) V nacionalnem programu varstva pred požarom se določijo cilji, usmeritve in strategija varstva pred požarom za
obdobje najmanj petih let.
(2) Nacionalni program varstva pred požarom vsebuje:
1. analizo stanja varstva pred požarom;
2. oceno ogroženosti pred požarom;
3. oceno pričakovanih stroškov in koristi;
4. zasnovo dolgoročnega razvoja varstva pred požarom;
5. cilje, prednostne naloge in potrebna sredstva za njihovo
uresničitev.
15. člen
(priprava nacionalnega programa varstva pred požarom)
(1) Nacionalni program varstva pred požarom sprejme
Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada).
16. člen
(programi lokalne skupnosti)

8. člen
(načelo zaičite sosedovega premoženja)

(1) Lokalne skupnosti sprejmejo za dejavnosti, zadeve in
ukrepe varstva pred požarom lokalnega pomena svoje programe varstva pred požarom, ki ne smejo biti v nasprotju
z nacionalnim programom varstva pred požarom.

(1) Predpisani ukrepi varstva pred požarom morajo preprečevati širjenje požara na sosedovo premoženje.

17. člen
(načrti varstva pred požarom)

9. člen
(načelo odgovornosti)

(1) Vlada v letnem načrtu varstva pred požarom določi naloge
za uresničevanje nacionalnega programa varstva pred požarom.

(1) Vsaka fizična in pravna oseba je v skladu z zakonom
kazensko in odškodninsko odgovorna za neizvajanje ukrepov
varstva pred požarom ter za posledice, ki zaradi tega nastanejo.

(2) Načrt varstva pred požarom lokalne skupnosti ne sme biti
v nasprotju z nacionalnim programom in načrtom varstva
pred požarom iz prejšnjega odstavka.

10. člen
(načelo preventive)
(1) Ukrepi varstva pred požarom morajo biti načrtovani in
izvedeni tako, da čim bolj preprečijo nastanek požara, ob
požaru pa omejijo njegovo širjenje.
11. člen
(načelo spodbujanja)
(1) Država in lokalne skupnosti so dolžne spodbujati razvoj
požarno nenevarni tehnologij in takih posegov v prostor, ki
zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov.
12. člen
(načelo Javnosti)

2. Raziskovanje
18. člen
(raziskovalni in razvojni projekti varstva pred požarom)
(1) Raziskovalni In razvojni projekti varstva pred požarom so
sestavina nacionalnega raziskovalnega programa.
(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred požarom (v nadaljnjem besedilu ministrstvo), v dogovoru z Gasilsko zvezo Slovenije, sodeluje pri odločanju o raziskovalnih in razvojnih
projektih za uresničevanje nacionalnega raziskovalnega programa varstva pred požarom, tako da:

(1) Javnost ima pravico biti obveščena o dejavnostih in drugih
zadevah varstva pred požarom. Podatki o stanju in varstvu
pred požarom so javni.

1. predlaga tematska polja s področja varstva pred požarom;
2. sodeluje pri ocenjevanju raziskovalnih in razvojnih projektov;
3. financira ali sofinancira raziskovalne in razvojne projekte
varsva pred požarom.

(2) Državni organi In organi lokalne skupnosti obveščajo
javnost in dajejo podatke v skladu s tem zakonom in drugimi
predpisi.

(3) Ministrstvo lahko tudi samostojno Izbira In financira raziskovalne In razvojne projekte, ki so posebnega pomena za
varstvo pred požarom.
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III. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA VARSTVO
PRED POŽAROM
1. Izobraževanja
19. člen
(izobraževanje)
(1) Vsebine s področja varstva pred požarom se posredujejo
v osnovnem, srednjem in visokem izobraževanju.
2. Usposabljanje
20. člen
(usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom)
(1) Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali
začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, poučen o varstvu pred požarom ob:
1. nastopu dela;
2. premestitvi na drugo delovno mesto;
3. razporeditvi na drugo delo;
4. spremembi ali uvajanju nove delovne opreme;
5. spremembi in uvajanju nove tehnologije.
(2) Pri usposabljanju se morajo upoštevati nove in spremenjene požarne nevarnosti, posebnosti delovnega mesta ter
znanje občasno obnavljati.
(3) Usposabljanje za varstvo pred požarom opravljajo fizične
ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Usposabljanje morajo izvajati v skladu s predpisi, ki določajo vrsto,
način in periodičnost usposabljanja.
(4) Minister, pristojen za varstvo pred požarom (v nadaljnjem
besedilu minister), določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
fizične in pravne osebe, ki usposabljajo zaposlene za varstvo
pred požarom ter vrste, način in periodičnost usposabljanja.
21. člen
(usposabljanje prebivalstva)
(1) Prebivalci se usposabljajo za varstvo pred požarom z raznimi neobveznimi oblikami usposabljanja, ki jih organizira
država in lokalna skupnost.
IV. NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA
PRED POŽAROM
22. člen
(prostorsko planiranje)
(1) Pri načrtovanju in izvajanju prostorskih planskih aktov je
potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe
varstva pred požarom, zlasti pa zagotoviti:
1. pogoje za varen umik ljudi, živali ter premoženja;
2. potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno
ločitev;
3. prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
4. vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Pri načrtovanju in izvajanju prostorskih planskih aktov se
morajo v ukrepih varstva pred požarom upoštevati tudi
požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo
nastanka požara v naseljih zaradi uporabe požarno nevarnih
snovi in tehnoloških postopkov ter širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
(3) Pri načrtovanju in graditvi novih naselij se morajo zaradi
zmanjšanja požarnega tveganja upoštevati vplivi obstoječih in
novih industrijskih objektov ter obstoječih in novih tehnoloških procesov.
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23. člen
(graditev objektov)
(1) Pri projektiranju in graditvi objektov, napeljav, opreme in
postrojev ter pri izdelavi naprav in izdelkov se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom, zlasti pa ukrepi za:
1. zmanjšanje možnosti nastanka požara;
2. pravočasno odkrivanje in obveščanje o požaru;
3. varen umik ljudi, živali in premoženja;
4. omejevanje širjenja ognja in dima ob požaru;
5. učinkovito in varno gašenje požara ter reševanje v in iz
objekta;
6. zagotovitev prometnih in delovnih površin za intervencijska
vozila.
(2) Ukrepi varstva pred požarom se morajo upoštevati in
izvajati pri graditvi in rekonstrukcijah objektov.
(3) Naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi ter sklopi
nosilnih konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni oziroma
izdelani tako in iz takih materialov, da zagotavljajo požarno
varnost v skladu s prvim odstavkom tega člena.
24. člen
(ravnanje s požarno nevarnimi snovmi)
(1) Pri ravnanju s požarno nevarnimi snovmi, pri požarno
nevarnih delih in opravilih ter pri požarno nevarnih napravah,
se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom za:
1. zmanjšanje možnosti nastanka požara;
2. zagotovitev učinkovitega in varnega reševanja ljudi, živali
ter premoženja ob požaru;
3. zmanjšanje škode ob požaru.
25. člen
(promet)
(1) Pri prevozu ljudi in živali ter transportu blaga v cestnem,
železniškem, cevnem, ladijskem in letalskem prometu se
morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom.
(2) Prometna in transportna sredstva morajo biti izdelana
tako, da je zagotovljena varnost ljudi, živali in blaga ob
nastanku požara.
(3) Pri prevozu požarno nevarnih snovi se morajo upoštevati
tudi zahteve iz prejšnjega člena tega zakona.
26. člen
(naravno okolje)
(1) Pri načrtovanju in izvajanju opravil v naravnem okolju se
morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom, s katerimi se
zmanjšuje možnost za nastanek požara, zlasti1 pri uporabi
odprtega ognja in drugih požarno nevarnih opravilih v naravnem okolju.
(2) Pri izvajanju ukrepov za preprečevanje nastanka požara
v naravnem okolju morajo sodelovati lastniki in uporabniki
nepremičnin na ogroženih območjih.
27. člen
(normativna ureditev)
(1) Ukrepi varstva pred požarom iz 22., 23., 24., 25. In 26. člena
in način njihovega izvajanja predpišejo pristojni ministri.
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28. člen
(merila za načrtovanje)
(1) Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom je treba
upoštevati:
1. vrsto in namembnost posega, objekta, naprave ali sredstva;

(3) Povzročitelj požarnega tveganja se mora v skladu z zakonom zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči nesreča tretjim osebam, lokalni skupnosti ali državi.
VI. INFORMACIJSKI SISTEM VARSTVA PRED POŽAROM
32. člen
(namen in nosilec)

2. požarno tveganje in ogroženost;
3. požarno varnost, predpisano s tem zakonom in drugimi
predpisi.

(1) Ministrstvo vzpostavi informacijski sistem, ki vsebuje evidence in podatke o;

(2) Požarno tveganje in ogroženost iz prejšnjega odstavka
zajema tiste dejavnike, ki vplivajo na verjetnost nastanka in
razširitve požara ter ogroženosti življenja in zdravja ljudi,
živali ter premoženja.

1. požarih in nastali škodi;
2. eksplozijah in nastali škodi;

(3) Iz projektne, tehnične in druge dokumentacije mora biti
razvidno kateri predpisi, standardi in ukrepi varstva pred
požarom so bili upoštevani.

4. organizacijah in delavcih, ki se ukvarjajo z varstvom pred
požarom;

(4) Minister določi metodologijo in kriterije za ugotavljanje
požarnega tveganja, požarne varnosti in ogroženosti.

5. opremi, napravah in drugih sredstvih za požarno zaščito;

29. člen
(uporaba metod požarnega inženirstva)
(1) Metode požarnega inženirstva se uporabljajo za načrtovanje ukrepov varsta pred požarom;
1. če posamezno področje ni normativno urejeno ali če ni
standardov;
2. če se želi s tehničnimi in ekonomsko primernejšimi ukrepi
in rešitvami doseči predpisano oziroma višjo požarno varnost.
30. člen
(študija požarne varnosti)
(1) Za načrtovanje ukrepov varstva pred požarom se pri graditvi in rekonstrukcijah objektov izdela študija požarne varnosti,
ki mora vsebovati:
1. opis načrtovanega posega;
2. oceno požarnega tveganja in ogroženosti;

3. gasilskih intervencijah;

6. fizičnih in pravnih osebah, ki so pooblaščene za opravljanje
nalog varstva pred požarom v skladu s tem zakonom;
7. fizičnih in pravnih osebah, ki imajo vgrajene sisteme
aktivne požarne zaščite.
(2) Državni organi, pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki morajo voditi evidence s podatki o:
1. požarih in eksplozijah pri njih ter o nastali škodi;
2. usposobljenosti zaposlenih delavcev za varstvo pred požarom ;
3. zdravstvenih pregledih gasilcev;
4. opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom.
(3) Državni organi, organi lokalne skupnosti, pravne osebe in
samostojni podjetniki posamezniki so dolžni poročati
o dogodkih, povezanih s požari in eksplozijami ministrstvu.
(4) Minister predpiše vsebino in način zbiranja in obdelave ter
izmenjave podatkov iz tega člena.

3. opis in oceno ustreznosti načrtovanih ukrepov varstva pred
požarom in požarne varnosti.

33. člen
(zbirke podatkov)

(2) študije požarne varnosti lahko izdelujejo le fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Fizične in
pravne osebe morajo izdelati študijo požarne varnosti
v skladu s predpisi.

(1) V zbirkah podatkov iz 4. in 6. točke prvega odstavka in 2. in
3. točke drugega odstavka prejšnjega člena se zbirajo in
vodijo naslednji osebni podatki:

(3) Minister predpiše vsebino in metodologijo izdelave študije
požarne varnosti ter pogoje za pridobitev in odvzem pooblastila za izdelavo študije požarne varnosti iz prejšnjega odstavka.

- ime in priimek
- datum in kraj rojstva;
- stalno ali začasno prebivališče;
- poklic;

(4) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za graditev
objektov, predpiše objekte, za katere je obvezna izdelava
študije požarne varnosti.

- izobrazba;

V. POŽARNO ZAVAROVANJE

- vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred
požarom;

31. člen
(požarno zavarovanje)

- datum zdravniškega pregleda.

(1) Požarno zavarovanje, ki ga izvajajo zavarovalnice, je
sestavni del varstva pred požarom.

(2) V zbirki podatkov iz 7. točke prvega odstavka prejšnjega
člena se zbirajo o fizičnih in pravnih osebah naslednji podatki:

(2) Zavarovalnice v pogojih požarnega zavarovanja določajo
najmanj enako požarno varnost, kot jo določa ta zakon in na
njegovi podlagi izdani predpisi.

- ime in priimek oziroma ime firme;
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- stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
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(3) V zbirki podatkov iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega
člena se zbirajo naslednji osebni podatki:
- ime in priimek;
- datum in kraj rojstva;
- stalno ali začasno prebivališče.

(2) Lastnik ali uporabnik lahko pooblasti ustrezno usposobljeno fizično ali pravno osebo, ki mu je odgovorna za izvajanje
ukrepov varstva pred požarom. Kot odgovorno osebo se
lahko pooblasti tudi fizično osebo, ki ni zaposlena pri lastniku
ali uporabniku. V večstanovanjskih hišah se lahko za izvajanje
ukrepov varstva pred požarom pooblasti tudi upravitelja, če je
ustrezno usposobljen.

(4) Osebni podatki, določeni v tem členu, se pridobivajo
neposredno od posameznikov, o katerih se vodijo evidence,
ali pa se pridobijo iz že obstoječih zbirk podatkov ter se
hranijo in uporabljajo le toliko časa, kot je to potrebno za
dosego namena, za katerega so bili zbrani.

(3) Minister predpiše strokovno usposobljenost fizične in
pravne osebe, ki se jo lahko pooblasti za izvajanje ukrepov
varstva pred požarom.

(5) Osebne podatke, določene v tem členu, smejo uporabljati:

(1) Požarno stražo mora organizirati:

- državni organi, organi lokalne skupnosti, pravne osebe,
samostojni podjetniki ter osebe, pooblaščene za varstvo pred
požarom, za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom;

1. kdor pretaka količine nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi in
gorljivih plinov;

- inšpektorji za varstvo pred požarom za opravljanje svojih
nalog v skladu z zakonom;
- državni organi in organi lokalne skupnosti za potrebe
delovnega področja, ki ga pokrivajo in kadar je tako določeno
z zakonom.
34. člen
(požarna statistika)
(1) Ministrstvo predlaga statistična raziskovanja za potrebe
varstva pred požarom, ki se v skladu s tem zakonom izvajajo
v okviru nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
VII. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM
1. Splošni ukrepi varstva pred požarom
35. člen
(požarni red, načrt in pripravljenost sredstev)

37. člen
(požarna straža)

2. kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi
proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej
prilagojen za ta opravila;
3. prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije;
4. lokalna skupnost, lastnik oziroma upravljalec gozda ali
drugega zemljišča, ko je razglašena povečana nevarnost
požarov v naravnem okolju.
(2) Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci, v primeru iz 1. in
2. točke prejšnjega odstavka pa tudi za gašenje usposobljene
osebe.
(3) Požarna straža se mora izvajati dokler traja povečana
požarna nevarnost.
2. Oprema, naprave In druga sredstva za varstvo pred
požarom
38. člen
(oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred
požarom)

(1) Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov razen družinskih stanovanjskih hiš, poslovnih ter industrijskih objektov
morajo določiti požarni red, ki vsebuje:

(1) Oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom morajo imeti:

1. organizacijo varstva pred požarom;

1. certifikat o skladnosti oziroma ustrezati morajo veljavnim
standardom ali imeti potrdilo o opravljenem poskusu;

2. ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in
bivalne razmere;

2. znak ustreznosti in priloženo deklaracijo.

4. način usposabljanja.

(2) Način označevanja, vsebina znaka, deklaracije in certifikata ter postopek preskusa in izdaje potrdila, morajo biti
usklajeni s predpisi s področja standardizacije.

(2) V poslovnih, stanovanjskih in industrijskih objektih mora
biti del požarnega reda Iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka
izobešen na vidnem mestu.

(3) Opremo, naprave in druga sredstva, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz prvega odstavka tega člena, se ne sme dajati
v promet ali uporabljati.

(3) V objektih iz prejšnjega odstavka mora biti za primer
požara pripravljena oprema, naprave in druga sredstva za
varstvo pred požarom, ki jih je potrebno vzdrževati v skladu
s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev.

(4) Opremo, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom lahko preskuša in o tem izdaja potrdila v skladu s predpisi o standardizaciji samo organizacija, ki jo pooblasti minister.
I
39. člen
(prodaja surovin, polizdelkov ali izdelkov)

3. navodilo za ravnanje v primeru požara;

(4) Za požarno bolj ogrožene objekte in z& objekte, v katerih
se zbira več ljudi, je treba izdelati tudi požarne načrte.
(5) Minister določi objekte iz prejšnjega odstavka, vsebino in
pogoje za pripravo požarnega reda ter načrta in obvezno
opremo.
36. člen
(odgovorna oseba)
(1) Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov je odgovoren za varstvo pred požarom.
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(1) Proizvajalec ali prodajalec ne sme dati v prodajo požarno
nevarne snovi ali embalaže zanjo, če ni ustrezno opremljena
z deklaracijo in oznako o požarni ali eksplozijski nevarnosti
v skladu s predpisi ter navodilom za ravnanje.
40. člen
(vzdrževanje gasilnih aparatov)
(1) Ročne in prevozne gasilne aparate vzdržujejo fizične in
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pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Fizične in
pravne osebe morajo ročne in prevozne gasilne aparate vzdrževati v skladu s predpisi.

VIII. SVET ZA VARSTVO PRED POŽAROM
46. člen
(vloga In položaj sveta)

(2) Minister predpiše minimalne tehnične in druge pogoje za
vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov ter pogoje
za pridobitev in odvzem pooblastila za servisiranje.

(1) Pri Vladi se kot strokovno posvetovalno telo ustanovi svet
za varstvo pred požarom (v nadaljnjem besedilu: svet), ki ima
devet članov.

41. člen
(nadzor vgrajenih sistemov)
(1) Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov si mora pred pričetkom uporabe vgrajenega
sistema aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnosti delovanja sistema ter skrbeti za stalen tehnični nadzor
vgrajenega sistema v skladu s tehničnimi predpisi in navodili
proizvajalca.

(2) Člane sveta na predlog ministra imenuje Vlada.

(2) Potrdilo o brezhibnosti delovanja vgrajenega sistema
aktivne požarne zaščite in o opravljenem tehničnem nadzoru
se izda, ko so bile odpravljene vse pomanjkljivosti sistema.
Kopijo potrdila pošlje fizična ali pravna oseba, ki preskuša
vgrajene sisteme požarne zaščite Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred požarom, ki o tem vodi evidenco.
(3) Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda fizična ali pravna
oseba, ki izpolnjuje pogoje za preskušanje vgrajenih sistemov
aktivne požarne zaščite. Fizična in pravna oseba morata vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite preskušati in nadzirati
v skladu s predpisi.
(4) Minister predpiše obseg preskusa, način izdaje potrdila
o brezhibnosti delovanja vgrajenega sistema aktivne požarne
zaščite, postopek tehničnega nadzora in izdaje potrdil ter
pogoje za fizične in pravne osebe iz prejšnjega odstavka.

(3) Svet obravnava, sprejema stališča, daje mnenja in pobude
zlasti:
1. o stanju varstva pred požarom;
2. o strategiji nacionalne politike varstva pred požarom;
3. o nacionalnem programu varstva pred požarom.
IX. STROKOVNO ZDRUŽENJE
47. člen
(strokovno združenje)
(1) Fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti varstva
pred požarom, se lahko združujejo v strokovno združenje
v skladu z zakonom.
X. PRIZNANJA IN NAGRADE
48. člen
(priznanja in nagrade)
(1) Na področju varstva pred požarom se podeljujejo priznanja in nagrade za:

42. člen
(požarno varovanje premoženja)
(1) Pravne osebe, ki so registrirane za varovanje premoženja,
lahko opravljajo tudi požarno varovanje, če izpolnjujejo
pogoje, ki jih predpiše minister.

3. tehnološke rešitve in iznajdbe;

3. Posebni ukrepi varstva pred požarom

4. dosežke pri organiziranju izobraževanja in usposabljanja;

43. člen
(posebni ukrepi)
(1) Vlada ali minister lahko predpiše ali razglasi posebne
ukrepe varstva pred požarom v naseljih ali naravnem okolju.

5. raziskovalne in razvojne projekte;

(2) Lokalna skupnost lahko glede na geografske, vremenske,
urbanistične ali druge razmere predpiše posebne ukrepe varstva pred požarom za naselje ali naravno okolje ter razglasi
povečano požarno ogroženost na svojem območju.
(3) Predpisani posebni ukrepi lokalne skupnosti na smejo biti
v nasprotju z ukrepi, ki jih predpiše ali razglasi Vlada ali
minister.
44. člen
(opozorila prebivalstvu)
(1) Ministrstvo, organi lokalne skupnosti, gasilske organizacije ter drugi pristojni organi dajejo, v času povečane požarne
ogroženosti in ob velikih požarih v naselju oziroma v naravnem okolju, opozorila, napotila ali prepovedi prebivalstvu.
45. člen
(obveznost prijave)
(1) Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali
eksplozije oziroma kdor opazi požar, mora nevarnost odstraniti oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti
zase in za druge.
(2) Če sam tega ne more storiti, mora takoj obvestiti najbližnjo
gasilsko enoto, center za obveščanje ali policijsko postajo. Pri
tem mu mora pomagati vsak, ki razpolaga s sredstvom za
zveze ali prevoznim sredstvom.
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1. prispevke organizacij in posameznikov;
2. hrabra dejanja pri gašenju požarov in reševanju;

6. druge pomembne dosežke na tem področju.
(2) Pogoje, postopek izbire, način podeljevanja in vrsto priznanj določi minister.
XI. UPRAVNA ORGANIZIRANOST VARSTVA PRED
POŽAROM
1. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
49. člen
(splošne naloge varstva pred požarom)
(1) Splošne upravne, strokovne, razvojne in tehnične naloge
na področju varstva pred požarom opravlja Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje in pri tem zlasti:
1. sodeluje pri usmerjanju in usklajevanju razvojnih in strokovno tehničnih.nalog na področju varstva pred požarom;
2. opravlja naloge povezane z organizacijo, načrtovanjem,
delovanjem in razvojem dejavnosti varstva pred požarom;
3. opravlja naloge in koordinira delo povezano z uresničevanjem nacionalnega programa in načrta varstva pred požarom:
4. opravlja določene naloge v zvezi s financiranjem dejavnosti
in zaden varstva pred požarom;
5. izvaja posebne ukrepe, ko je razglašena povečana požarna
ogroženost;
poročevalec

6. organizira in skrbi za izobraževanje in usposabljanje za
varstvo pred požarom;
7. sodeluje pri pripravi standardov za varstvo pred požarom;
8. opravlja naloge v zvezi z izgradnjo in gospodarjenjem
z objekti in napravami potrebnimi za opravljanje dejavnosti in
zadev varstva pred požarom državnega pomena.

2. pregledati objekte, naprave in materiale ter tehnično ali
drugo dokumentacijo, ki se nanaša na varnost objekta in
njegovih naprav pred požarom ali na dolžnost zaposlenih pri
izvrševanju predpisov o varstvu pred požarom;

2. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred požarom

3. zbirati obvestila, po potrebi pa tudi izjave delavcev, ki so
odgovorni za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
4. sodelovati s policijo in kriminalistično službo pri ugotavljanju vzrokov večjih požarov;

50. člen
(požarna inšpekcija)

5. določiti rok za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri izvajanju predpisov varstva pred požarom;

(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih predpisov, ki
urejajo varstvo pred požarom opravlja Inšpektorat Republike
Slovenije za varstvo pred požarom.

6. odrediti potrebne ukrepe varstva pred požarom, če z gradbenimi, tehnološkimi in organizacijskimi ukrepi ni zagotovljena zadostna varnost pred požarom;
7. odrediti druge ukrepe, da se ukrene vse potrebno za zavarovanje ljudi, živali in premoženja pred požarom.

(2) Inšpektorji za varstvo pred požarom (v nadaljnjem besedilu
inšpektor) sodelujejo z drugimi inšpekcijami pri nadzoru izvajanja predpisov, izdanih v skladu z določbami tega zakona, ki
urejajo načrtovanje in izvajanje ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih področjih oziroma dejavnostih.
51. člen
(naloge inšpektorja)

(2) Pravice in dolžnosti iz 3., 4., 6. in 7. točke prejšnjega
odstavka imajo samo inšpektorji.
(3) Če fizična ali pravna oseba ne dopusti vstopa inšpektorju
ali pooblaščeni osebi v stanovanje ali v druge prostore, odloči
o tem na zahtevo inšpektorja sodišče.

(1) Inšpektor nadzira tudi:
1. delovanje gasilskih enot;
2. pooblaščene fizične in pravne osebe, ki opravljajo naloge
varstva pred požarom v skladu s tem zakonom;
3. vodenje evidenc in podatkov o požarih in eksplozijah;
4. izvajanje usposabljanja zaposlenih;
5. usklajenost projektne, tehnične ali druge dokumentacije
s predpisi varstva pred požarom.
52. člen
(inšpektor)

55. člen
(prepovedi)
(1) Če obstaja nevarnost nastanka požara ali eksplozije in je
ogroženo življenje in zdravje ljudi ter njihovo premoženje, in
če z drugimi ukrepi ni mogoče odpraviti nevarnosti, lahko
inšpektor z odločbo začasno omeji ali prepove:
1. obratovanje objekta ali naprave;
2. uporabo nevarne snovi, tehnološkega postopka ali izdelka;
3. opravljanje posamezne dejavnosti in opravil.
56. člen
(odločba In pritožba)

(1) Inšpektor mora imeti izobrazbo VII. stopnje tehnične smeri
in opravljen strokovni izpit za inšpektorja ter izpolnjene
splošne in posebne pogoje za delavca v državni upravi.

(1) Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba v 8 dneh
od dneva vročitve.

(2) Minister predpiše program in postopek opravljanja strokovnega izpita za inšpektorja za varstvo pred požarom ter
obliko in vsebino službene izkaznice.

(2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve naloženih
ukrepov.

53. člen
(strokovna dela inšpekcijskega nadzora)
(1) Glavni inšpektor lahko pooblasti za posamezna strokovna
inšpekcijska opravila osebo, ki ima najmanj VI. stopnjo tehnične smeri.
(2) Pri opravljanju posameznih strokovnih inšpekcijskih opravil se pooblaščene osebe izkazujejo s pismenim pooblastilom
glavnega inšpektorja.
(3) Pooblaščena oseba mora o opravljenih inšpekcijskih opravilih poročati inšpekciji.
54. člen
(pravice in dolžnosti)
(1) Inšpektorji in pooblaščene osebe iz prejšnjega člena imajo
pri opravljanju inšpekcijskih opravil poleg pravic in dolžnosti,
ki jih imajo po splošnih predpisih, v skladu s tem zakonom, še
tele pravice in dolžnosti:
1. vstopiti v objekte, kjer se opravlja proizvodnja ali dejavnost
s požarno nevarnimi snovmi, kjer se opravljajo požarno
nevarna dela in opravila ter v poslovne in obratovalne prostore oziroma v druge prostore, v katerih je kurilna naprava,
skladišče goriva, dimni vod ali prezračevalna naprava;
poročevalec

XII. FINANCIRANJE VARSTVA PRED POŽAROM
57. člen
(viri financiranja)
(1) Varstvo pred požarom se financira iz:
1. proračuna države;
2. proračunov lokalnih skupnosti;
3. prostovoljnih prispevkov pravnih in fizičnih oseb;
4. drugih virov.
58. člen
(proračunska sredstva)
(1) Iz proračuna države se zagotavljajo sredstva za:
1. upravne, strokovne, nadzorne in informacijske naloge na
področju varstva pred požarom;
2. posebne oblike izobraževanja za varstvo pred požarom in
gasilstvo;
3. znanstveno-raziskovalno delo na področju varstva pred
požarom;
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4. dejavnosti varstva pred požarom, kadar jih v javnem interesu zagotavlja država;
5. sofinanciranje opreme, usposabljanja in delovanja operativnih gasilskih enot širšega pomena;
6. sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih
enot;
7. sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom;
8. izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred poražom.
(2) Sredstva za namene elz 6., 7. in 8. točke prejšnjega
odstavka se vodijo na postavki požarni sklad. S sredstvi
požarnega sklada razpolaga odbor, ki ga imenuje Vlada.
(3) Delitev sredstev namenjenih varstvu pred požarom iz
požarnih taks in drugih prihodkov proračuna države, se za
financiranje dejavnosti varstva pred požarom, ki jih zagotavlja
država v skladu s 1., 2., 3., 4. in 5. točko prvega odstavka tega
člena in za financiranje iz postavk požarnega sklada, določi
s proračunom države.
(4) Del sredstev požarnega sklada odbor, ki s skladom razpolaga, porazdeli lokalnim skupnostim za izvrševanje nalog iz 6.
in 8. točke prvega odstavka tega člena v razmerju z zbranimi
požarnimi taksami na območju posamezne lokalne skupnosti.
(5) Odbor iz drugega odstavka tega člena sestavljajo po dva
člana izmed predstavnikov prostovoljnih gasilcev, po dva
člana izmed predstavnikov poklicnih gasilcev ter po en član
s področja zavarovalniške, raziskovalne, šolske in gospodarske dejavnosti ter Uprave Republike Slovenije za zaščito In
reševanje.
(6) Za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada
lokalne skupnosti imenujejo odbore v katerih so zastopani
predstavniki gasilcev, zavarovalništva in pristojnih organov
lokalne skupnosti.
59. člen
(požarna taksa)
(1) Zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini do dvajset
odstotkov od vsote požarnih premij. Višino požarne takse,
roke in način plačevanja določi Vlada.
(2) Sredstva požarne takse se uporabljajo za namene iz 6., 7.
in 8. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
60. člen
(požarni davek)

2. najame za usposabljanje za varstvo pred požarom fizično
ali pravno osebo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev (tretji
odstavek v zvezi s četrtim odstavkom 20. člena);
3. izjava usposabljanja za varstvo pred požarom v nasprotju
s predpisom, ki ureja vrsto, način in periodičnost usposabljanja (tretji odstavek v zvezi s četrtim odstavkom 20. člena);
4. usposablja za varstvo pred požarom In ne izpolnjuje predpisanih pogojev (tretji odstavek v zvezi s četrtim odstavkom
20. člena);
5. nima študije požarne varnosti za graditev oziroma rekonstrukcijo objekta, pri katerem je ta obvezna (prvi odstavek
v zvezi s četrtim odstavkom 30. člena);
6. izdeluje študije požarne varnosti in ne izpolnjuje predpisanih pogojev (drugi odstavek v zvezi s tretjim odstavkom 30.
člena);
7. izdeluje študije požarne varnosti v nasprotju s predpisi
(drugi odstavek v zvezi s tretjim odstavkom 30. člena);
8. ne vodi evidence s podatki o požarih ali eksplozijah pri njih
ter o nastali škodi, o usposobljenosti zaposlenih delavcev za
varstvo pred požarom, o zdravstvenih pregledih gasilcev,
o opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom (drugi odstavek 32. člena);
9. ne poroča o dogodkih, povezanih s požari ali eksplozijami
ministrstvu (tretji odstavek 32. člena);
10. uporablja osebne podatke iz 32. in 33. člena v nasprotju
z zakonom (četrti in peti odstavek 33. člena);
11. pretaka količine nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi ali gorljivih plinov ali vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri
uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar ali
ni posebej prilagojen za ta opravila ali prireja javni shod ali
prireditev, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali je ne
izvaja ves čas povečane požarne nevarnosti (prvi odstavek
v zvezi z tretjim odstavkom 37. člena);
12. če ne organizira požarne straže, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju ali če je ne izvaja
ves čas povečane požarne nevarnosti (4. točka prvega
odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 37. člena);
13. organizira požarno stražo tako, da jo opravljajo osebe, ki
niso gasilci oziroma v primeru iz 1. in 2. točke prvega
odstavka 37. člena za gašenje usposobljene osebe (drugi
odstavek 37. člena);

(1) Lokalna skupnost pridobiva del zavarovalniške takse in
druge dohodke v skladu z zakonom.

14. če daje v promet ali uporablja opremo, naprave ali druga
sredstva, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev iz prvega in
drugega odstavka 38. člena (tretji odstave 38. člena);

(2) Sredstva požarnega davka se uporabljajo za financiranje
gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki jo potrebujejo operativne gasilske enote ter za izobraževanje in usposabljanje
gasilcev.

15. preskuša opremo, naprave ali druga sredstva za varstvo ,
pred požarom in o tem izdaja potrdila v skladu s predpisi |
o standardizaciji, pa nima pooblastila ministra (četrti odstavek 38. člena);

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

16. daje v prodajo požarno nevarne snovi ali embalažo zanje
in te niso ustrezno opremljene z deklaracijo ali oznako
o požarni ali eksplozijski nevarnosti v skladu s predpisi ali
nimajo navodila za ravnanje z njimi (39. člen);

61. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ne pouči o varstvu pred požarom vsakega, ki je redno ali
začasno oziroma občasno zaposlen pri njem ob nastopu dela
ali premestitvi na drugo delovno mesto ali razporeditvi na
drugo delo ali spremembi ali uvajanju nove dejovne opreme
ali sprememb in uvajanju nove tehnologije (prvi odstavek 20.
člena);
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17. vzdržuje ročne in prevozne gasilne aparate in za to ni
pooblaščen ali če opravlja njihovo vzdrževanje v nasprotju
s predpisi (prvi odstavek v zvezi z drugim odstavkom 40člena);
18. izdaja potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega
sistema aktivne požarne zaščite in o opravljenem tehničnern
nadzoru in ne izpolnjuje predpisanih pogojev za preizkušanja
ali če ne pošlje kopije potrdila Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred požarom ali če opravlja preskuse
v nasprotju s predpisi (drugi in tretji odstavek v zvezi s četrtim
odstavkom 41. člena);
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19. opravlja požarno varovanje in ne izpolnjuje predpisanih
pogojev (42. člen).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz 12.
točke prvega odstavka tega člena.
62. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek lastnik ali uporabnik, ki je pravna oseba, če:
1. nima požarnega reda ali če del požarnega reda ni izobešen
na vidnem mestu ali če nima izdelanega požarnega reda
v skladu s predpisano vsebino in pogoji (prvi in drugi odstavek v zvezi s petim odstavkom 35. člena);
2. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih nima
pripravljene opreme, naprav ali drugih sredstev za varstvo
pred požarom ali če jih ne vzdržuje v skladu s tehničnimi
predpisi ali navodili proizvajalcev (tretji odstavek v zvezi
s petim odstavkom 35. člena);

1. kadi, uporablja odprt ogenj ali orodje, ki se iskri, tam kjer je
to s požarnim redom prepovedano, razen v primeru iz 37.
člena (2. točka prvega odstavka 35. člena);
2. ne poskrbi v skladu s požarnim redom za sprotno odstranjevanje vseh gorljivih snovi, ki niso potrebne za nemoten
potek dela, iz požarno ogroženih prostorov (2. točka prvega
odstavka 35. člena).
(2) Denarno kazen iz prejšnjega odstavka izterja inšpektor na
kraju samem.
65. člen
(1) Z denarno kaznijo 10.000 se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. dopusti, da se tam, kjer je to s požarnim redom prepovedano kaditi, uporablja odprt ogenj ali orodje, ki iskri (2. točka
prvega odstavka 35. člena);
2. ne poskrbi v skladu s požarnim redom, da se redno odstranjujejo gorljive snovi, ki niso potrebne za nemoten tehnološki
proces, iz požarno ogroženih prostorov (2. točka prvega
odstavka 35. člena)

3. nima v požarno bolj ogroženem objektu ali v objektu
v katerem se zbira več ljudi izdelanega požarnega načrta
(četrti odstavek v zvezi s petim odstavkom 35. člena);

3. dopusti, da so v nasprotju s požarnim redom založene ali
ovirane evakuacijske poti, zasilni izhodi in dostopi za gasilsko
intervencijo (2. točka prvega odstavka 35. člena);

4. za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti fizično
ali pravno osebo oziroma upravitelja, ki ni ustrezno usposobljen (drugi odstavek v zvezi s tretjim odstavkom 36. člena);

4. ne poskrbi, da so oprema, naprave in druga sredstva za
varstvo pred požarom vzdrževana v .skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalcev (tretji odstavek 35. člena).

5. si pred pričetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne
požarne zaščite ne pridobi potrdila o brezhibnosti delovanja
sistema ali ne skrbi za stalen tehnični nadzor vgrajenega
sistema v skladu s tehničnimi predpisi ali navodili proizvajalca
(prvi odstavek v zvezi s četrtim odstavkom 41. člena).

(2) Denarno kazen iz prejšnjega odstavka izterja inšpektor na
kraju samem.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi lastnik ali uporabnik, ki je fizična oseba in stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
63. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek fizična oseba, ki:
1. opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije
ali opazi požar in ne odstrani nevarnosti ali ne pogasi požara,
v kolikor to lahko stori brez nevarnosti zase ali za drugega
(prvi odstavek 45. člena);
2. takoj ne obvesti o nevarnosti požara ali o požaru najbližje
gasilske enote ali centra za obveščanje ali policijske postaje
(drugi odstavek 45. člena);
3. ne da na razpolago prevoznega sredstva ali sredstva za
zveze, da se obvesti o požaru najbližjo gasilsko enoto ali
center za obveščanje ali policijsko postajo (drugi odstavek 45.
tlena);
4.
stori dejanje iz 3., 4., 5. 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15.. 16.,
1
7. in 18. točke prvega odstavka 61. člena tega zakona.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
(Izjeme za Inšpektorje)
(1) Inšpektorji, ki ne izpolnjujejo pogojev glede strokovne
izobrazbe, določene s tem zakonom, lahko delo inšpektorja
opravljajo še največ sedem let po uveljavitvi tega zakona.
(2) Izjemoma lahko delo inšpektorja opravlja tudi delavec
z višjo izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom za požarnega inšpektorja, če do uveljavitve zakona opravlja delo
inšpektorja najmanj 10 let.
67. člen
(prevzem občinskih in medobčinskih inšpekcij)
(1) Dosedanje občinske in medobčinske inšpekcije za varstvo
pred požarom postanejo s 1. 1. 1994 izpostave Inšpektorata
Republike Slovenije za varstvo pred požarom. S tem dnem
prevzame ministrstvo njihove delavce, opremo, dokumentacijo in arhive.
68. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
o varstvu pred požarom (Uradni list SRS št. 2/76 in 15/84),
razen določb, ki urejajo gasilstvo in določb, ki urejajo izdajanje soglasij k lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem

64. člen

69. člen
(pričetek veljavnosti zakona)

(1) Z denarno kaznijo 5000 tolarjev se kaznuje za prekršek
Posameznik, ki:

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

poročevalec
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OBRAZLOŽITEV
V besedilu predloga zakona so upoštevani vsi v drugi obravnavi sprejeli amandmaji. Izvršeni so samo nekateri jezikovni
in pravotehični popravki. Pod VI. poglavjem o informacijskem
sistemu varstva pred požarom je črtan podnaslov, ker ponavlja vsebino poglavja, ki pa ni razdeljeno na več skupin določb,
ki bi bile posebej označene s podnaslovi. Nov podnaslov je
dodan zaradi večje preglednosti zakonskih določb pod VII.
poglavje o ukrepih varstva pred požarom.
V prvem odstavku 35. člena je pravnotehničo popravljen
napovedni stavek tako, da je besedilo jasnejše. Podobno je
popravljen tretji odstavek 46. člena, v katerem so črtane pri
navajanju Sveta za varstvo pred požarom besede »za varstvo
pred požarom«, ker že prvi odstavek tega'člena določa, da se
v nadaljnjem besedilu uporablja le skrajšano ime »svet«.
V 61. členu je v prvem odstavku zamenja pri S., 6. in 7. točki
vrstni red tako, da sledi zaporedju členov, na katere se te
točke nanašajo. V prejšnji 6. oziroma sedanji 7. točki so
besede »z zakonom in predpisi- nadomeščene s skupnim
terminom »s predpisi«. V 13. točki istega člena je izvršena
pravnotehnična izboljšava besedila.

V napovednem stavku prvega odstavka 62. člena je, izvršen
redakcijski popravek tako, da so črtane besede »in stori
prekršek,« ker se te besede v stavku ponavljajo. Izvršen je tudi
redakcijski popravek 4. točke v istem odstavku.
V 64. členu je dodan drugi odstavek. S sprejetjem amandmajev k 65. členu je bil sprejet tudi drugi odstavek, ki določa, da
denarna kazen po prejšnjem (64. členu) in 65. členu izterja
inšpektor na kraju samem. Iz pravno tehničninih razlogov je
smotrno, da je taka določba pri obeh členih, ki urejata mandatne kazni.
V 65. členu sta zamenjani v prvem odstavku 3. in 4. točka
zaradi zaporedja členov ter jezikovno je usklajeno besedilo
z materialno določbo.
Drugi pravnotehnični popravki so izvršeni zlasti v primerih, ko
se besedilo v posameznem členu sklicuje na prejšnji odstavek
(npr. v tretjem odstavku 23. člena, tretjem odstavku 58. člena).
V teh primerih sta dodani besedi »tega člena« tako, da je
besedilo jasnejše. Kot jezikovni popravek pa so v nekaterih
primerih izpuščene pri besedni zvezi »na področju varstva
pred požarom« besedi »na področju«, besede »varstvo pred
požarom« pa so popravljene v ustrezen sklon.

i
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 177
- TRETJA

OBRAVNAVA

V skladu z 2. odstavkom 196. člena Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS 40/93) in na podlagi
sklepa Državnega zbora Republike Slovenije, z dne 12. 10.
1993, je skupina poslancev Slovenske ljudske stranke,
Štefan MATUŠ, Janez PODOBNIK, Alojz METELKO in Marjan PODOBNIK, pripravila za tretjo obravnavo celovito
besedilo

TVAH ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
Predlagatelji:
Štefan Matuš,
Janez Podobnik,
Alojz Metelko,
Marjan Podobnik,

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI-

I.
I.
I.
I.

r.
r.
r.
r.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike
Slovenije
1. člen

4. člen

8. člen se dopolni z novim prvim odstavkom, ki se glasi:

Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

"Za pridobitev državljanstva po 5. in 7. členu zakona se za
otroka, starejšega od 14 let, zahteva tudi njegova privolitev.«

»Obstoj razlogov iz prejšnjega odstavka na podlagi mnenja
pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada
Republike Slovenije, ki sočasno lahko zahteva izpolnitev
enega ali več pogojev iz prvega odstavka 10. člena zakona.«

Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
Prvi stavek prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se
glasi:
"Pristojni organ lahko osebo, ki prosi za naturalizacijo, po
prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenje, če je to v skladu z nacionalnim interesom. Pri tem mora
oseba izpolnjevati naslednje pogoje:«
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Šteje se, da je pogoj 2. točke prejšnjega odstavka izpolnjen,
je oseba brez državljanstva ali če dokaže, da ga po zakonu
ijene države izgubi s samo naturalizacijo. Če dokaže, da
"jena država ne daje odpusta ali da prostovoljno pridobitev
tujega državljanstva šteje za nelojalno dejanje, ki je sankcionirano v njenih predpisih, zadošča izjava prosilca, da se odreka
'ujemu državljanstvu, če bo pridobil državljanstvo Republike
Slovenije.«
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije slovenskega izseljenca in njegovega potomca
a
° tretjega kolena v ravni črti, če dejansko živi v Sloveniji
^prekinjeno
vsaj eno leto in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5.,
b
' 7. in 8. točke prvega odstavka 10. člena zakona.
Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Repu°like Slovenije osebo, ki je že najmanj dve leti poročena
* državljanom Republike Slovenije po rodu, če dejansko živi
* Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto in če izpolnjuje pogoje
* 1-, 2., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 10. člena
<akona.
®seba iz prejšnjega odstavka lahko na posebno prošnjo izjemoma pridobi državljanstvo Republike Slovenije, čeprav ne
*Polnjuje pogoja iz 2. točke 10. člena zakona, če s tem
3
°glaša Vlada Republike Slovenije.«
Poročevalec

5. člen
Sedanji tretji odstavek 14. člena se črta.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Otrok, ki nima staršev, ali čigar staršem je odvzeta roditeljska pravica ali poslovna sposobnost in od rojstva živi v Sloveniji, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije na prošnjo skrbnika, ki je državljan Republike Slovenije in pri katerem otrok živi, če zaradi koristi otroka k njegovemu sprejemu
v državljanstvo da soglasje republiški upravni organ, pristojen
za socialno varstvo.«
6. člen
Za prvim odstavkom 16. člena se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»Odločba se razveljavi tudi v primeru, če je bila oseba sprejeta
v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi zagotovila tuje
države, da ji bo tuje državljanstvo prenehalo, če bo sprejeta
v državljanstvo republike Slovenije, če v roku, navedenem
v odločbi o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, ne
predloži dokaza, da ji je prenehalo njeno prejšnje državljanstvo.«
7. člen
V drugem odstavku 26. člena se dodata novi 3. in 4. točka ki
se glasita:
»3. Če je pogosti storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po
uradni dolžnosti in prekrškov zoper javni red.
4. Če nekdo kljub pozivu pristojnega organa odkloni izpolnitev z Ustavo in zakonom predpisane dolžnosti državljana
republike Slovenije.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Šteje se, da ima oseba državljanstvo tuje države, če ima
potno listino državljana tuje države ali če izvršuje vojaško
dolžnost po predpisih te države ali če je zaposlena v državnem organu ali v oboroženih silah tuje države.«
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8. člen
Za 27. členom se doda nov 28. člen, ki se glasi:
»Merila za ugotavljanja nacionalnega interesa pri sprejemu
v državljanstvo Republike Slovenije po 10., 12. in 13. členu
zakona ter za zavrnitev vloge za odpust iz državljanstva Republike Slovenije po 4. odstavku 18. člena zakona določa Vlada
Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije določa tudi
merila za ugotavljanje pogoja iz tretje, četrte in osme točke
prvega odstavka 10. člena zakona.«
9. člen
Za 39. členom se doda nov 39 a. člen, ki se glasi:
»Za državljana Republike Slovenije velja oseba, ki je imela na
dan 23. 12. 1990 prijavljeno stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji ali od tega dne dalje v Sloveniji neprekinjeno dejansko živi, če bi pridobila državljanstvo republike Slovenije po
37. členu Zakona o državljanstvu FLRJ (Uradni list DFJ št. 64/
45 in Uradni list FLRJ št. 54/46, 104/47 in 105/48), pa je do 21.
12. 1950 pridobila državljanstvo druge republike nekdanje
SFRJ, čeprav ni podala izjave po 3. odstavku obvezne razlage
prvega odstavka 37. člena Zakona o državljanstvu FLRJ z dne
1. 7. 1946 (Uradni list FLRJ. št. 90/46).

Oseba, ki uveljavlja priznanje državljanstva Republike Slovenije po prejšnjem odstavku, mora predložiti dokaze o tem, na
kakšni pravni podlagi je bil opravljen vpis v državljansko
knjigo v drugi republiki nekdanje SFRJ.
Izjava stranke se upošteva kot dokaz samo izjemoma, &
stranka nesporno izkaže, da ni mogla pridobiti dokaza iz
prejšnjega odstavka.«
10. člen
Za 40. členom se vstavi nov 41. člen, ki se glasi:
»Za državljana Republike Slovenije se do dopolnjenega 23
leta lahko z izjavo opredeli tudi v Republiki Sloveniji rojena6
oseba, starejša od 18 let, če je eden od njenih staršev bil o
njenem rojstvu državljan Republike Slovenije, vendar so se
starši kasneje sporazumeli za državljanstvo druge republik
nekdanje SFRJ.«
^

l

11. člen

Ta zakon prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem list" ^
Republike Slovenije.
p
P
0
n
OBRAZLOŽITEV
U
P
da sedaj glasi: »V 2. odstavku 26. člena se dodata novi 3. in * Pi
V skladu z drugim odstavkom 195. čl. Poslovnika Državnega
01
točka, ki se glasita:«
zbora (Ur. list 40/93) je besedilo Predloga zakona o sprememPi
bah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike SloveK 6. členu sta bila sprejeta dva amandmaja, ki sta vsebinsK1
nije pripravljeno za tretjo obravnavo. V besedilo predloga so
spremenila člen tako, da se sedaj glasi: »Otrok, ki nirf
vključeni amandmaji, ki so bili sprejeti v drugi obravnavi
staršev, ali čigar staršem je odvzeta roditeljska pravica
predloga zakona in sicer amandmaji k 1., 3., 4., 5., 8., 9. in 11.
poslovna
sposobnost in od rojstva živi v Sloveniji, lahMi
členu.
pridobi državljanstvo Republike Slovenije na prošnjo skfr
nika, ki je državljan Republike Slovenije in pri katerem otrO>
Na podlagi sprejetega amandmaja k 1. čl. se je le ta črtal,
živi, če zaradi koristi, otroka k njegovemu sprejemu v držtfn
zaradi česar so nadaljnji členi ustrezno prenumerirani.
Ijanstvo da soglasje republiški upravni organ, pristojen # *5{
socialno varstvo.«
'l
V sklopu obrazložitve predloga zakona smo zaradi večje jas.n
nosti in lažje primerjave z besedilom predloga zakona za
Prav tako sta bila k 11 čl. sprejeta dva redakcijska amandmslf jj
drugo obravnavo poleg pojasnil k posameznim členom
in sicer; 2 enim smo črtali 2. odstavek 11. člena, do katerega? V
navedli št. členov tako, kot so bili predloženi za drugo obravprišlo
pri Predlogu zakona do očitne pomote: z drug*
navo.
amandmajem pa smo 1. odstavek 11. člena spremenili zaj lri
ker gre za jezikovno redakcijski popravek, s katerim se '
V 3., 4., in 9. čl. je bila iz redakcijskih razlogov črtana varianta
spreminja smisel določbe, hkrati pa predlagana dopolnil1' Jr<
»državnim«. Na podlagi odločitve Državnega zbora se je tudi
prispeva k temu, da je določba jezikovno sprejemljivejša, "o
prvi odstavek 8. člena zaradi enakih razlogov spremenil tako,
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Predlog zakona o REFERENDUMU ZA USTANOVITEV OBČIN - EPA 404
- PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 53. seji dne 4. novembra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O REFERENDUMU ZA USTANOVITEV OBČIN,
ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo na podlagi 174. in
183. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in delovnih telesih sodelovala:
— Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o referendumu za ustanovitev občin
uvod
i Zakon o referendumu za ustnanovitev občin je eden od zakonov v sklopu zakonodaje, s katero bodo ustvarjeni normativni
P°Qoji za vzpostavitev lokalne samouprave v skladu z ustavo
^Publike Slovenije ter za razmejitev funkcij med državo in
občinami kot temeljnimi samoupravnimi lokalnimi skupnostmi.
Ustava
v 139. členu določa, da se občina ustanovi z zakonom
[J0 prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja
Prebivalcev na določenem območju. Zakon tudi določa
°0niočje občine. To obsega naselje ali več naselij, ki so
povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.
H^dlog zakona o lokalni samoupravi ne vsebuje določb
®0|izvedbi referendumov za ugotovitev volje prebivalcev na
J očenem območju za ustanovitev občine. Ta vprašanja je
^Potrebno urediti s posebnim zakonom.

območju mesta ugotoviti, ali so zbori občanov v krajevnih
skupnostih na območju mesta upoštevali kriterije, ki so značilni za mesto kot urbano, prostorsko in komunikacijsko celoto.
Po določitvi referendumskih območij državni zbor razpiše
referendum. Predlog zakona ureja vsa tista vprašanja
postopka za izvedbo referenduma, ki so specifična za ta
referendum. Glede ostalih vprašanj postopka za izvedbo referenduma pa napotuje na smiselno uporabo zakona o volitvah
v državni zbor.
Predlog zakona predvideva, da se stroški za izvedbo referendumov krijejo iz državnega proračuna. Predlagatelj ocenjuje,
da bodo ti stroški znašali približno toliko, kot stroški za
izvedbo volitev v državni zbor.
BESEDILO ČLENOV

ri

^f oblikovanju predloga zakona se je zastavilo vprašanje, na
^šen način naj zakon zagotovi uresničitev ustavnega prin'Pa, da se občina ustanovi po prej opravljenem referendumu,
'taterim se ugotovi volja prebivalcev določenega območja za
f ?Manovitev občine in v kakšni meri je državni zbor vezan na
" <*0 izraženo voljo prebivalcev. Predlog zakona zato predvi* j^a
ne samo postopek za izvedbo referenduma, ampak tudi
l"; ,redhodni postopek za določitev referendumskih območij.
D*
^Silog zakona predvideva, da v predhodnem postopku za
^ločitev referendumskih območij prebivalci naselja ali več
j^selij na zborih občanov oblikujejo predloge za določitev
r'erendumskega območja. Predvideno je, da se ta predhodni
P°stopek
izvede na celotnem območju države istočasno
Lrokih, ki jih določi državni zbor. Ta hkrati določi tudi svoj
Pedlog referendumskih območij kot podlago za razpravo za
^ločitev referendumskih območij,
k
t°°ri občanov se sklicujejo po krajevnih skupnostih. Ker pa
L® lahko prihajalo do kolizije interesov med posameznimi
l Revnimi skupnostmi glede vključitve posameznih naselij
jja|Njihovo referendumsko območje, zakon omogoča, da prebi| oi takega naselja skličejo svoj zbor in oblikujejo svoj predal.
da se njihovo naselje oblikuje kot samostojno referenjUr^sko območje ali vključi v referendumsko območje skupaj
i Naselji sosednjih krajevnih skupnosti.
!

Rajajoč iz ustavnega koncepta mesta kot enotne občine je
"o potrebno v zakonu urediti način oblikovanja mestnega
P^očja kot enotnega referendumskega območja. Zbori
^Oanov krajevnih skupnosti na območju mesta določijo,
I* *ro območje se šteje za mestno območje In se kot tako
°'°či za referendumsko območje, na katerem bo ustanovna mestna občina. Ker je pričakovati, da bodo Interesi
letnih In primestnih krajevnih skupnosti različni, bo moral
"avni zbor pri določitvi referendumskega območja na
>0r

oče valeč

1.člen
Ta zakon ureja postopek za določitev območij, na katerih se
izvede referendum, s katerim se ugotovi volja prebivalcev
določenega območja za ustanovitev občin (v nadaljnjem
besedilu: referendumsko območje) in postopek za izvedbo
referenduma.
2. član
Državni zbor določi začetek postopka in roke za izvedbo
postopka za določitev referendumskih območij.
Državni zbor določi predlog referendumskih območij kot podlago za razpravo za določitev referendumskih območij.
3. člen
Prebivalci naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi
potrebami in interesi, oblikujejo predlog na svojih zborih,
katero območje se določi kot referendumsko območje za
ugotovitev volje prebivalcev za ustanovitev občine.
Zbori občanov se sklicujejo po krajevnih skupnostih.
4. člen
Prebivalci posameznega naselja znotraj krajevne skupnosti
lahko skličejo svoj zbor In sprejmejo predlog, da oblikujejo
svoje referendumsko območje ail skupaj z naselji sosednjih
krajevnih skupnosti.
5. člen
Zbori občanpv v krajevnih skupnostih na območju mesta
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sprejmejo predlog, da se območja njihovih krajevnih skupnosti določijo kot referendumska območja mestne občine. Pri
tem morajo upoštevati urbanistične, prostorske, komunikacijske in druge pogoje, ki oblikujejo mesto.
6. člen
Zbore občanov skliče predsednik skupščine občine.
Zbor občanov veljavno sklepa, če je na njem navzočih najmanj deset odstotkov (varianta: pet odstotkov) volilnih upravičencev z območja krajevne skupnosti.
7. člen
Zbori občanov v krajevnih skupnostih oziroma v posameznih
naseljih pošljejo predloge za določitev referendumskih območij predsedniku občinske skupščine, ki ugotovi razdelitev
občine na referendumska območja v skladu s predlogi zborov
občanov.
Če je bilo posamezno naselje na zborih občanov predlagano
v več referendumskih območij, skliče predsednik skupščine
občine, v kateri je to naselje, ponovni zbor občanov tega
naselja. Na tem zboru prebivalci naselja sprejmejo predlog,
kateremu referendumskemu območju se želijo priključiti.
Predloge za določitev referendumskih območij s seznamom
naselij, ki tvorijo referendumska območja, pošlje predsednik
občinske skupščine državnemu zboru.
8. člen
Državni zbor po prejemu predlogov iz občin določi referendumska območja in jih objavi v javnih občilih. Pri določitvi
referendumskih območij je treba upoštevati zaokrožena
območja in povezanost naselij.
Če državni zbor pri določitvi referendumskih območij ne
upošteva posameznih predlogov za njihovo oblikovanje, ima
predlagatelj pravico v sedmih dneh vložiti ugovor pri državnem zboru zoper njegovo odločitev. Državni zbor o predlogu
ponovno odloči.
9. člen

Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo
»ZA« ali »PROTI«.
13. člen
Glasuje se osebno. Vsak glasovalec ima en glas.
Pri glasovanju morata biti zagotovljeni svoboda odločanja i"
tajnost glasovanja.
14. člen
Izvajanje referenduma vodijo volilne komisije referendumski
območij in volilni odbori.
Republiška volilna komisija nadzoruje zakonitost izvedbe r*
ferenduma.
Volilne komisije referendumskih območij in volilne odbo'
imenuje skupščina občine, v kateri je referendumsW
območje oziroma njegov pretežni del.
Občinska skupščina določi volišča za izvedbo referendum3
15. člen
Glede oblikovanja in načina dela volilnih komisij in voli"1''
odborov ter načina glasovanja na referendumu se smiseln
uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor.
16. člen
Izid glasovanja na voliščih ugotavljajo volilni odbori.
Volilni odbori pošljejo zapisnike o izidu glasovanja voli"
komisiji referendumskega območja.
Volilna komisija referendumskega območja ugotovi izid snl
9I;
sovanja na referendumskem območju in pošlje zapi
o izidu glasovanja občinski skupščini. Občinska skupšč'"
pošlje zapisnik o izidu glasovanja na referendumskih obtno'
jih v občini republiški volilni komisiji, ki sestavi in po*')
poročilo o izidih glasovanja na referendumskih območJ'
državnemu zboru.
17. člen

Državni zbor razpiše referendum, s katerim se ugotovi volja
prebivalcev za ustanovitev občine na referendumskem območju.

Odločitev je na referendumu sprejeta, če je zanjo glaso^"
večina volilcev, ki so glasovali.

10. člen

18. člen

Akt o razpisu referenduma mora določiti območje, za katero
se razpisuje referendum, dan izvedbe referenduma in besedilo vprašanja, ki bo postavljeno na referendumu.

Zaradi nepravilnosti pri izvedbi referenduma ima vsak glaS
'|
valeč pravico vložiti ugovor pri republiški volilni kod1'5!
v roku treh dni od dneva izvedbe referenduma.

11. člen

Republiška volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku ^
ur.

Pravico glasovati na referendumu imajo vse osebe s stalnim
prebivališčem na referendumskem območju, ki imajo pravico
voliti v državni zbor.
Pristojni občinski organ sestavi poseben volilni imenik za
referendumsko območje, razen kadar je referendumsko
območje enako območju občine.
12. člen
Glasovanje na referendumu je tajno. Glasuje se z glasovnicami.
Glasovnica vsebuje:
- območje, za katero je razpisan referendum;
- vprašanje, o katerem se odloča na referendumu;
- navodilo o načinu glasovanja.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi: »Ali
ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi
občina?«
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19. člen
Če republiška volilna komisija na podlagi ugovora ugot|Z£
nepravilnosti, ki so vplivale ali bi utegnile vplivati na
referenduma, referendum razveljavi v celoti ali na posam«
nem volišču. Hkrati določi rok za ponovno glasovanje, ki
more biti daljši od sedem dni od njene odločitve.
Če republiška volilna komisija ugovor zavrne, lahko glaso1
lec vloži pritožbo na sodišče, pristojno za upravne spore,
urah po prejemu odločbe. Sodišče odloči o pritožbi v roku
ur.
Sodišče odloča ob primerni uporabi zakona o upraV*
sporih.
Če sodišče ugotovi, da so bile na referendumu zagrešene t«
nepravilnosti, ki so vplivale na izid, razveljavi referent"
v celoti ali na posameznem volišču.
poročevs-i
1

20. člen
Stroški za izvedbo referendumov se krijejo iz državnega proračuna.
21. člen
Glede vprašanj postopka izvedbe referenduma, ki s tem zako-

nom niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe
zakona o volitvah v državni zbor.
22. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona ureja postopek za določitev referendumskih
območij in postopek za izvedbo referenduma za ustanovitev
občin.
Za izvedbo referenduma za ustanovitev občin je predhodno
potrebno določiti referendumska območja. Predlog zakona
zato predvideva predhodni postopek za določitev referendumskih območij. Bistvene značilnosti tega predhodnega
postopka so v naslednjem:
Predloge za določitev referendumskih območij sprejmejo prebivalci naselja ali več naselij, ki so povezana s skupnimi
potrebami in interesi. Odločitev o tem sprejmejo zbori občanov, ki se sklicujejo po krajevnih skupnostih, izjemoma pa po
posameznih naseljih, kadar prebivalci posameznega naselja
želijo oblikovati samostojno referendumsko območje ali se
vključiti v referendumsko območje skupaj z naselji sosednjih
krajevnih skupnosti. Posebej je urejen način oblikovanja referendumskega območja za mesto, izhajajoč iz ustavnega koncepta mesta.
Zbori občanov pošljejo predloge predsedniku občinske
skupščine. V primeru, če je posamezno naselje predlagano
v več referendumskih območij, predsednik občinske skupščine skliče ponoven zbor občanov tega naselja, da sami

poročevalec

odločijo, kateremu referendumskemu območju se želijo priključiti.
Referendumska območja določi državni zbor na podlagi predlogov zborov občanov. Predlog zakona predvideva tudi možnost ugovora zborov občanov za primer, če državni zbor pri
določitvi referendumskih območij ne upošteva njihovih predlogov. V primeru ugovora državni zbor o predlogu zbora
občanov ponovno odloči.
V slovenskem pravnem sistemu še nimamo novega zakona
o referendumu kot obliki neposredne demokracije, veljavni
zakon o referendumu pa ne ustreza tem potrebam. Zato je
bilo potrebno v tem zakonu urediti specifične značilnosti
referenduma za ustanovitev občin. Predlagana ureditev
določa, da državni zbor po določitvi referendumskih območij,
razpiše referendum na teh območjih.
Zakon ureja vsebino akta o razpisu referenduma, glasovalno
pravico, večino, ki je potrebna za sprejem odločitve na referendumu, vsebino glasovnice, organe za izvedbo referenduma in njihove naloge, način ugotavljanja izida referenduma
ter postopek z ugovori zaradi nepravilnosti na glasovanju.
Glede drugih vprašanj postopka za izvedbo referenduma
predlog zakona napotuje zakona na smiselno uporabo
zakona o volitvah v državni zbor.
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STATUT BANKE SLOVENIJE
V mesecu februarju 1993 smo Državni zbor zaprosili, da
uvrsti statut Banke Slovenije v ustrezni postopek soglasja,
ki ga daje na statut po 8. členu zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS št. 1/91-1) Skupščina RS, to je po Ustavi
Republike Slovenije Državni zbor.
Zavedamo se, da je Državni zbor preobremenjen
s postopki sprejemanja zakonov in drugih predpisov in da
je zato tudi razumljiva določena prioriteta uvrščanja na
dnevne rede Državnega zbora. Vendar pa Banka Slovenije
kot centralna banka države stopa v določena razmerja tudi
Na podlagi 8. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS
št. 1/91-1) je Svet Banke Slovenije na 36. seji dne 09. 02. 1993
sprejel
STATUT
Banke Slovenije

z bankami in drugimi denarnimi in finančnimi inštitucijami
v tujini, kar še dodatno pogojuje, da ima sprejet statut kot
to predvideva zakon.
Statut Banke Slovenije je sprejel Svet Banke Slovenije na
svoji 36. seji, dne 09. 02. 1993.
Predlagamo, da Državni zbor čimprej uvrsti statut Banke
Slovenije v ustrezni postopek soglasja in ga ponovno
prilagamo.
Guverner
dr. France Arhar, l.r.
- imenuje in razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in
delavce službe notranje kontrole
- določa pogoje za sklenitev pogodb o zaposlitvi guvernerja,
namestnika guvernerja, viceguvernerjev in delavcev s posebnimi pooblastili
- imenuje stalna in občasna delovna telesa (komisije,
delovne skupine)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

- odloča o drugih zadevah, ki so po zakonu, drugih predpisih in tem statutu v njegovi pristojnosti.

Banka Slovenije je ustanovljena z zakonom o Banki Slovenije
kot centralna banka Republike Slovenije in je pri uresničevanju svojih nalog in pooblastil neodvisna.

4. člen

2. člen
Banka Slovenije je pravna oseba in posluje pod imenom:
»Banka Slovenije«.
Sedež Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banka) je
v Ljubljani.

Svet banke odloča na sejah.
Seje Sveta banke sklicuje predsednik Sveta banke, ki predlaga dnevni red sej, predseduje sejam in podpisuje sprejete
sklepe Sveta banke.
5. člen
Svet banke ustanavlja stalna in občasna delovna telesa (komisije, delovne skupine).

II. ORGANI BANKE
3. člen

- določa besedila osnutkov zakonov s področja denarnega
in deviznega sistema, za katere je banka pristojna vlagati
pobude za njihovo izdajo

Stalna in občasna delovna telesa Svet banke ustanovi zaradi
odločanja v okviru danih pooblastil, proučevanja in obravnavanja določenih vprašanj ter predlogov njihove rešitve, kot
tudi za opravljanje drugih nalog za potrebe Sveta banke in
guvernerja banke.

- določa besedila drugih predpisov s področja denarnega in
deviznega sistema, za predlaganje katerih je banka pristojna

Delokrog, sestavo in način dela stalnih in občasnih delovnih
teles se določi s sklepom o njihovi ustanovitvi.

SVET BANKE

- odloča o poslovanju banke po zakonu o Banki Slovenije in
drugih zakonih

GUVERNER

6. člen

- odloča o izdajanju bankovcev, o dajanju bankovcev in
kovancev v obtok in o njihovem jemanju iz obtoka

- odloča o poslovanju v banki

- sprejema statut banke

- sprejme akt o notranji organizaciji banke in sistemizaciji
delovnih mest

- sprejema finančni načrt in letni obračun banke
- sprejema sklep o začasnem financiranju banke

- sprejema splošne in posamične akte s področja poslovanja
banke, ki niso v pristojnosti Sveta banke

- sprejema tarifo banke

- zastopa banko v domačih in tujih finančnih ustanovah

- sprejema poročilo o delu banke, ki ga ta predloži Državnemu zboru Republike Slovenije

- daje namestniku, viceguvernerjem ter drugim delavcem
s posebnimi pooblastili in drugim delavcem banke napotila in
ustrezna pooblastila za njihovo delo

- odloča o izdaji dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in
hranilnic
- odloča o pritožbi zoper odločbo guvernerja o ugotovitvi
pogojev za uvedbo stečajnega postopka nad banko oziroma
hranilnico
42

- poroča Svetu banke o izdanih sklepih in drugih ukrepih iz
svoje pristojnosti
- poroča Svetu banke o delu banke med dvema sejama
Sveta banke
poročevalec

- podpisuje banko in daje pooblastila za njeno podpisovanje
- skrbi za zakonitost poslovanja v banki

Člani razširjenega kolegija so poleg članov ožjega kolegija še
direktorji oddelkov; guverner na sejo razširjenega kolegija
lahko povabi posamezne strokovne delavce.

- sklepa pogodbe za banko

12. člen

- je odredbodajalec za banko

Kot stalno strokovno telo se v banki ustanovi direktorij.

- v okviru finančnega načrta odloča o posamičnih nabavah
in prodajah osnovnih sredstev

- odloča o uvedbi kontrole poslovanja v bankah in imenovanju kontrolorjev ter določa področje in obseg kontrole

Direktorij sestavljajo direktorji oddelkov za področje centralno bančnih operacij, nadzor bančnega poslovanja, pravnih zadev, analitsko-raziskovalnega dela, poslovanja s tujino
in notranje kontrole. Po potrebi se direktorij pri obravnavanju
posameznih vprašanj razširi z direktorji drugih oddelkov
banke.
13. člen

- izdaja navodila za izvajanje predpisov kot tudi sklepov, ki
jih sprejme Svet banke

Poleg guvernerja in oseb iz 7. člena tega statuta lahko banko
v določenih zadevah predstavlja tudi oseba, ki jo določi
guverner banke.

- odloča o obiskih drugih delavcev banke v tujih centralnih
bankah in drugih tujih finančnih organizacijah

- predlaga Svetu banke osnutke besedil zakonov in drugih
predpisov s področja denarnega in deviznega sistema
- daje pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije pobudo
za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov in aktov, izdanih na podlagi predpisov

Guverner banke lahko pooblasti viceguvernerje in druge
delavce banke, da zastopajo banko v njenih premoženjskih in
drugih zadevah.
Pooblastilo po prejšnjem odstavku se daje v pisni obliki in je
lahko generalno ali posamično.

- predpisuje najmanjši obseg, obliko in vsebino revizije in
revizijskega poročila bank in hranilnic

14. člen

- odloča o drugih zadevah, ki so po zakonu in tem statutu
v njegovi pristojnosti.

Guverner lahko za proučevanje posameznih vprašanj in pripravo predlogov s področja poslovanja banke imenuje strokovne skupine.

7. člen
Namestnik guvernerja nadomešča guvernerja v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ter ima v takem primeru vse
pravice, dolžnosti in pooblastila guvernerja.
Guverner lahko prenese na namestnika ali posameznega viceguvernerja odločanje o zadevah iz svoje pristojnosti.

III. ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE V BANKI
8. člen
Banka določi organizacijo in poslovanje tako, da zagotavlja
uresničevanje nalog in pooblastil po zakonu o Banki Slovenije in drugih zakonih.

IV. RAZMERJE BANKE DO DRŽAVNEGA ZBORA
REPUBLIKE SLOVENIJE IN REPUBLIŠKIH ORGANOV IN
ORGANIZACIJ
15. člen
Banka poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o svojem delu najmanj polletno, po potrebi pa tudi o izjemnih
gibanjih, ki zadevajo stabilnost tolarja in splošno plačilno
likvidnost. O opravljenih kontrolah bank in hranilnic in o izvedenih ukrepih pa banka obvesti Državni zbor Republike Slovenije dvakrat letno.
16. člen
Banka daje Državnemu zfcioru Republike Slovenije, na njegovo zahtevo, informacije, analize in pojasnila o vseh vprašanjih iz svojih pristojnosti, pravic in obveznosti.

9. člen

17. člen

Organizacijski deli, v katerih se uresničujejo naloge in pooblastila banke so: kabinet guvernerja, sektor, oddelek oziroma center, odsek, referat in enota.

Pri obravnavanju predlogov zakonov in drugih predpisov, za
sprejerrt katerih daje pobudo banka, so lahko predstavniki
banke, poleg guvernerja, tudi namestnik guvernerja, viceguvernerji in drugi člani Sveta Banke.

10. člen
Oddelek vodi direktor, ki ima posebna pooblastila
Direktorja oddelika imenuje Svet banke na predlog guvernerja.
Direktor oddelka se imenuje za štiri leta in je lahko ponovno
imenovan.
11. člen
Ožji in razširjeni kolegij sta strokovni posvetovalni telesi guvernerja.
člani ožjega kolegija so namestnik guvernerja in viceguvernerji; na seje ožjega kolegija guverner lahko povabi trudi
direktorje oddelkov ali posamezne strokovne delavce.
Poročevalec

18. člen
Sodelovanje banke z drugimi republiškimi organi in organizacijami se nanaša na vprašanja iz pristojnosti banke, če so ta
pomembna za delo teh organov in organizacij in se uresničuje
s sodelovanjem predstavnikov banke na sejah teh organov in
organizacij ali na drugi dogovorjeni način.
V. NOTRANJA KONTROLA
19. člen
Za kontrolo poslovanja banke se ustanovi notranja kontrola.
Notranja kontrola dela na podlagi akta, s katerim se določajo
obseg, roki kontrole in način poročanja.
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Notranja kontrola poroča in je odgovorna guvernerju. Ugotovitve notranje kontrole so podlaga za ukrepanje guvernerja.

Organizacija in način vodenja knjigovodstva se ureja s pravilnikom o računovodstvu, ki ga izda guverner.
24. člen

VI. POSLOVNA TAJNOST
20. člen
Poslovne tajnosti so listine in podatki, ki jih zaradi njihovega
pomena za poslovanje banke ali splošnega pomena za Republiko Slovenijo, po sklepu Sveta banke ali guvernerja, oziroma na podlagi predpisov ali aktov drugih organov ni dovoljeno posredovati ali dati na vpogled nepooblaščenim
osebam.
VII. VODSTVO, VODILNI DELAVCI IN DELAVCI BANKE
21. člen
Guverner, namestnik guvernerja, viceguvernerji in direktorji
oddelkov sklepajo z banko posebne pogodbe o zaposlitvi
v skladu z zakonom.

Prihodki in odhodki banke se za vsako leto predvidijo
s finančnim načrtom banke.
25. člen
Do potrditve finančnega načrta poteka financiranje banke na
podlagi sklepa Sveta banke o začasnem financiranju.
26. člen
Porabo sredstev po finančnem načrtu banke odreja guverner
ali od njega pooblaščeni delavec.
27. člen
Guverner določi delavce, ki podpisujejo za sredstva na računih banke.

22. člen
Delavci, zaposleni v banki, urejajo delovno razmerje z banko
na podlagi kolektivne pogodbe, sklenjene med banko in sindikatom, ter pogodbami o zaposlitvi v skladu z zakonom
o delovnih razmerjih in tem statutom.
Delavci banke odgovarjajo za svoje delo guvernerju.
VIII. PRIHODKI, ODHODKI IN SREDSTVA BANKE
23. člen
Sredstva in njihove vire izkazuje banka v svojem knjigovodstvu.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Splošni akti banke se morajo uskladiti s tem statutom v roku
treh mesecev od dneva njegove uveljavitve. Do uskladitve
splošnih aktov se smiselno uporabljajo določbe obstoječih
splošnih aktov.
29. člen
Ta statut začne veljati z dnem objave soglasja Državnega
zbora Republike Slovenije k temu statutu v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Nacionalni program kakovosti Republike Slovenije (povzetek projekta)
Vlada Republike Slovenije je na 49. seji dne 14. oktobra
1993 obravnavala:
- NACIONALNI PROGRAM KAKOVOSTI REPUBLIKE
SLOVENIJE (POVZETEK PROJEKTA!),

in sprejela stališča v zvezi s kakovostjo in konkurenčnostjo proizvodov in storitev ter v zvezi z izvedbo I. faze
nacionalnega programa kakovosti (1993-2000), ki vam jih
pošiljamo v prilogi.

Stališče vlade republike Slovenije v zvezi s kakovostjo in konkurenčnostjo proizvodov in storitev ter
v zvezi z izvedbo prve faze nacionalnega programa kakovosti (1993—2000)
Uvod
Na pobudo Sveta za kakovost pri Gospodarski zbornici Slovenije ter na podlagi dogovora med Ministrstvom za znanost in
tehnologijo in Gospodarsko zbornico Slovenije je bila v juniju
'eta 1992 sprožena priprava projekta »Nacionalni program
kakovosti republike Slovenije«. Intenzivna priprava projekta je v obdobju med junijem 1992 in januarjem 1993
Potekala v Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje
(S|Q) iz Ljubljane, s svojimi ekspertnimi mnenji in stališči pa je
Pfi
c pripravi projekta sodelovalo skoraj 150 strokovnjakov iz
ele Slovenije. Pripravo projekta je kot naročnik projekta
koordiniralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Priprava
Projekta je potekala v skladu s Poslovnikom projekta, usmerjal pa jo je enajstčlanski Projektni svet.

- Slovenski proizvodi in storitve na svetovnih trgih praviloma
niso konkurenčni in temu primerni so tudi kazalci gospodarske uspešnosti.
- Slovenija v zavesti svetovne javnosti še ni prepoznavna
(Visibility Problem).
- Predstava o Sloveniji še ni povezana s predstavo o visoki
kakovosti slovenskih proizvodov in storitev.
- Celovite strategije kakovosti Slovenija doslej še ni opredelila.
- Pristopi k celovitemu obvladovanju kakovosti kot elementu
podjetniške politike ter k uvajanju sistemov kakovosti so šele
na začetku.

Projekt je bil prvič javno predstavljen 18. 2. 1993 v Cankarjevem domu v Ljubljani ter uradno predan naročniku 31. 3.
1993.

- Standardne rešitve v pogledu obvladovanja kakovosti ne
obstajajo; vsako podjetje mora za svoje proizvode, storitve ter
za svoj proces najti specifične rešitve.

S tem dokumentom Vlada R Slovenije formalno prvič opredeN® svoje stališče v zvezi s kakovostjo in konkurečnostjo
'Zdelkov
in storitev ter svojo strategijo in ukrepe, s katerimi
n
smerava zagotoviti uresničitev prve faze nacionalnega progama kakovosti v obdobju od leta 1993 do leta 2000.

- Ljudje so odločujoč dejavnik, a vendar se izobraževanju,
usposabljanju, motiviranju in vzpodbujanju odgovornosti
posveča premajhna pozornost.

p

o sprejetju predloženega dokumenta bi v republiki Sloveniji
v letošnjem letu pričeli z izvajanjem prve faze nacionalnega
frograma kakovosti z naslovom: »Evropska in mednarodna
Primerljivost«.
]■ STANJE V R SLOVENIJI TER RAZLOGI ZA PRIPRAVO
JROJEKTA IN IZVEDBO NACIONALNEGA PROGRAMA
Kakovosti
Jekmovanje za tržišča in tržne deleže je vse bolj intenzivno.
' bodočnosti bodo na vrhu ostala le tista podjetja in tista
gospodarstva, ki obvladajo filozofijo in prakso celovitega
obvladovanja
kakovosti in imajo tej filozofiji prilagojeno
s
'rukturo podjetništva. Ob dejstvu, da je kakovost svetovni
^egatrend ter da nacionalno kulturo kakovosti določajo razmerja posameznik-podjetje-gospodarstvo je jasno, da lahko
Sloveniji v naslednjih letih zagotovi ustrezno mesto ter enakopravne partnerske povezave v družbi razvitih in v novo nastajajoči triadi Amerika-Evropa-Japonska le izvajanje koncepta
povitega obvladovanje koncepta kakovosti, oziroma obvladovanje razmerij proizvod-proizvodnja, ljudje-organizacija,
°kolje-etika.
n

' vendar smo v Sloveniji priča nekaterim negativnim gibanjem:
Večanje razvojnih razlik med razvitimi in nerazvitimi.
Soočanje z izgubo tradicionalnih trgov.
Upadanje produktivnosti, pretnja gospodarske recesije ter
Posledično ekonomske in socialne krize.
p Kakovost slovenskih proizvodov in storitev je na svetovnih
9ih še ne uveljavljena in neprepoznavna ter v pretežni meri
0r
enizka.
; foroče valeč
x

Navedeni razlogi, povezani z izrazito težnjo po spremembi na
bolje in sicer v smeri uresničevanja vizije »Slovenija naj
postane razvita država«, spoznanja, da je »Kakovost - strategija uspešnih« ter pozitivne izkušnje drugih, uspešnih in
razvitih držav so pogojili potrebo po pripravi projekta »Nacionalni program kakovosti R Slovenije«.
2.VIZIJA, POSLANSTVO, CILJ IN STRATEGIJA
NACIONALNEGA PROGRAMA KAKOVOSTI R SLOVENIJE
Vizija: Kakovost slovenskih proizvodov, storitev in procesov
bo v naslednjih letih postopoma dosegla raven svetovne
primerljivosti.
t
Kakovost bo postala ključna sestavina v oblikovanju pozitivne
celostne podobe o Sloveniji kot razviti državi. Predstava
o »Sloveniji« bo povezana s predstavo o »kakovosti«
- kakovosti slovenskih proizvodov, storitev in procesov,
kakovosti okolja in kakovosti bivanja. Slovenija bo
z uresničevanjem uravnotežene, sonaravne razvojne strtegije
v zavesti evropske in svetovne javnosti postala prepoznavna
kot država kakovosti.
SLOVENIJA BO Z URESNIČEVANJEM KONCEPTA
EVROPSKE IN MEDNARODNE KOMPATIBILNOSTI
IZPOLNILA POGOJE ZA ENAKOPRAVNO VKLJUČITEV
V EVROPSKO GOSPODARSKO SKUPNOST.
Poslanstvo: Zagotavljanje podpore in vzpodbude prizadevanjem za višjo, konkurenčno, mednarodno primerljivo ter
odlično kakovost. Oživitev in vzpodbuditev pozitivnih nacionalnih vrednot, po katerih je bila, je in bo republika Slovenija
prepoznavna doma, v Evropi in v svetu. Promocija slovenske
identitete kakovosti, po kateri se bo Slovenija razlikovala od
ostalih in sicer s promocijo in uveljavljanjem kakovostnih
slovenskih blagovnih znamk ter s promocijo specifičnih slovenskih proizvodov.
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Namen in cilj: Omogočiti, da bi se lahko kakovost proizvodov,
storitev in procesov v Sloveniji ob sistematičnem uveljavljanju
evropskih ter mednarodnih standardov in kriterijev kakovosti
ter ob hkratnem utrjevaju lastne, slovenske identitete kakovosti v naslednjih letih postopoma dvignila, postala konkurenčna, se približala ravni svetovne primerljivosti in jo v posamičnih primerih tudi presegla.
Strategija: Široka promocija za dvig zavesti o pomenu kakovosti na vseh področjih, sprožitev programov za dvig kakovosti ter uveljavljanje koncepta celovitega obvladovanja kakovosti (Total Quality Management) v Slovenji.
3.NEKATERE TUJE IZKUŠNJE
Japonska. V zgodnjih petdesetih letih je Japonska sprožila
široko gibanje za razvoj zavesti o pomenu kakovosti. Japonska je v preteklih desetletjih z namenom izboljšati kontrolo
kakovosti uveljavila koncept CWQC (Company - Wide Quality
Control) kot nacionalno strategijo kakovosti. Leta 1951 so
v okviru omenjenega koncepta, čigar namen je danes že
presežen 1951 uvedli Demingovo priznanje (Deming Prize)
posđtneznikom in podjetjem. Danes je kakovost in konkurenčnost japonskih proizvodov referenčni pojem, Japonska
pa vodilna svetovna gospodarska in tehnološka velesila.
Amerika. Amerika se je v preteklih šestdesetih letih, kot
vodilna sila sistematično posvečala uvedbi strategij za sistematično izboljšanje kakovosti. Dr. Kaoru Ishikavva — vodilni
japonski strokovnjak za kakovost trdi, da je Amerika dobila
II. svetovno vojno z obvladovanjem kakovosti; zahvaljujoč
organizirani, cenovno, količinsko in kakovostno učinkoviti
industriji.
Prav zato je zanimivo, kako je Administracija opozorila na
vrhunski pomen kakovosti. V avgustu 1987 je ameriški Kongres sprejel akt z naslovom »Malcolm Baldrige National
Quality Improvement Act 1987« v katerem je bil podčrtan
pomen, ki ga ima kakovost za konkurenčnosti ameriških proizvodov in na podlagi katerega je bilo uvedeno ameriško
nacionalno priznanje za kakovost (Malcolm Baldrige National
Quality Avvard). Ostali ukrepi za promocijo dviga kakovosti
v Ameriki so vsebovani v programih različnih vladnih organov.
Velika Britanija. Iniciativa, znana pod imenom »National
Quality Campaign- je bila sprožena v Veliki Britaniji leta 1983.
Z nacionalno kampanjo za kakovost je želela britanska
vlada dati nov zagon britanskemu gospodarstvu in dvigniti
njegovo mednarodno konkurenčnost. Iniciativa v zvezi
s sistemi kakovosti v podjetjih in v zvezi z metodami certificiranja je idejo kakovosti razširila na področja proizvodnih in
storitvenih dejavnosti. Od leta 1988 je Ministrstvo za trgovino
in industrijo (DTI) v okviru podjetniške iniciative nudilo svetovalno pomoč malim in srednjim podjetjem; več kot polovica
rešitev se je nanašala na kakovost. Podjetjem, ki si prizadevajo za pridobitev certifikata v smislu zahtev ISO 9000 daje
vlada v okviru sheme za pomoč na področju zagotavljanja
kakovosti (QASS - Quality Assurrance Support Scheme)
pomoč v višini 20% stroškov do višine £ 100.000. V Veliki
Britaniji je bilo doslej registriranih ali certificiranih več kot
17000 podjetij, katerih sistemi kakovosti ustrezajo zahtevam
serije standardov ISO 9000 / EN 29000. Britansko združenje za
kakovost podeljuje letne nagrade za kakovost (British Quality
Award) ter podpira in razširja idejo o pomenu kakovosti.
Irska. Irsko združenje za kakovost ((IQA) promovira pomen
kakovosti, pripravlja podjetja na pogoje združenega evropskega trga, promovira uporabo standardov IS/ISO 9000 v proizvodnih in storitvenih procesih, ter podeljuje znak kakovosti
(Quality Mark). V povezavi med centri Službe za svetovanje in
usposabljanje (FAS) in fakultetami je več kot 40.000 ljudi
vsako leto vključenih v programe usposabljanja.

Nemško Zvezno ministrstvo za gospodarstvo od leta 1989, na .
podalgi pilotske sheme, ter s pomočjo Delovnega združenja"
industrijskih raziskovalnih zvez (AIF) selektivno podpira projekte zagotavljanja kakovosti, ki zadevajo povezanost parametrov procesov in kakovosti proizvodov, merilnih, preskusnih, inspekcijskih in ocenjevalnih tehnik kot elementov sistemov kakovosti. Mnoge institucije, kot npr. Nemško združenje?
za kakovost (DGQ) in Nemški svet za industrijsko racionaliza- '
cijo (RKW), so dejavne na področju izobraževanja in dopolnil- (
nega usposabljanja; doslej so bile uspešne, tako pri usposab; ki
Ijanju ekspertov, kot tudi pri publiciranju vrste dokumentov, ki tr
pokrivajo širok spekter problemov kakovosti.

Francija. Začetni impulz za izvedbo aktivnosti na področjV
zagotvljanja kakovosti je bila v letu 1986 vladno podprt'/
»Mission Qualit6«, ki naj bi z ustreznim izobraževanjem dviffj,
nila zavest o kakovosti, zlasti v industriji, ter v privatnem ijL
javnem sektorju storitev. Francosko ministrstvo za industrijo
in mednarodno trgovino izvaja široko promotivno iniciativo zJj
promocijo kakovosti. »Francosko gibanje za kakovost«, Kra
združuje številne državne in zasebne institucije in organizaj '
cije, ter oblikuje multi-disciplinarne delovne skupine.
|,0

Italija. V Italiji je vzpostavljen »Sistem Oualita Italia«. Pristoj'^
nost Nacionalnega komiteja za standardizacijo in certificira^
nje kakovosti, ki združuje organe ministrstev, organe za sta",
dardizacijo, akreditacijo, certificiranje in preskušanje tefe
organe nadzora je v koordinaciji in promociji akcij, ki s'
potrebne za zagotovitev kakovosti nacionalne industrijski^
proizvodnje.
Ir6n
Avstrija. Avstrijska delovna skupnost za pospeševanje kak»K
^
vosti podeljuje avstrijski znak kakovosti (visoka in certifit
J'1'
rana kakovost, 50% vrednosti proizvoda mora izvirati '
Avstrije), žig mednarodne kakovosti (visoka in certificirar I>«č6
kakovost blaga tujega porekla), ter znak avstrijskega porek J
»tro
(kakovosti ni kriterij, 50% vrednosti proizvoda mora izvirati
Avstrije).

Brazilija izvaja svoj Nacionalni program odlične kakovo!
v katerega so vključene vladne agencije, industrija in šolstvi ^ £
Pri zagotavljanju sredstev za izvajanje programa se ob sofist*
nem vlaganju državne in zasebne industrije, naslanjajo "c"
razvite države in mednarodne institucije (Svetovna banka)
j.
Azija. Znani so uspehi Koreje, Tajvana, Singapura, H°n1fcjee(
konga, manj znane so podrobnosti o njihovih nacional"
programih, oziroma oblike njihovih praktičnih pristopov JOS
jfOS
Evropska skupnost. Zagotavljanje kakovosti je predmet
Pjjjdi
gramov BRITE-EURAM in ESPRIT (1991-1994), ki j'h .V°ct?nc
Komisija evropske skupnosti (CEC). Primer evropske in"*t>dr
ative je Evropska organizacija za kakovost (EOQ), kat® Snji
polnopravni član je od leta 1992 tudi Slovenija.
Ly

EOQ z vrsto komitejev in z letnimi konferencami P0S,aTj^P
osnovo za široko izmenjavo izkušenj, ter z ukrepi za kakov^
tT/
utrjuje položaj evropske industrije na svetovnem trgu. Evr%
ski sklad za kakovostni management (EFQM), ki so ga usta^Sd*
vila renomirana podjetja, ki delujejo na svetovnih trgih, zas^ed
duje podobne cilje; zlasti se zavzema za uveljavitev koncelpe«.
celovitega obvladovanja kakovosti (TOM). V letu 1992 je ski
prvič podelil Evropsko priznanje ta kakovost (EQA).
ocenjevalnimi kriteriji so zadovoljstvo potrošnka, zadov^oo
stvo ljudi, poslovni rezultati, obvladovanja procesa, vodfospc
položaj v panogi, viri, politika in strategija in družbeni vpr' kc
Z vzpostavljanjem skupnega evropskega trga in uveljatr
njem koncepta združene Evrope ter v tem okviru tudi
nem uveljavljanju konceptov celovite kakovosti in kofl J>9a
renčnosti se Evropa bori za utrditev svojega potovat
v odnosu do Japonske in Amerike.
t,®3 s

ZR Nemčija. V ZR Nemčiji je Zvezni minister za raziskave in
tehnologijo v lanskem letu objavil Program zagotavljanja
kakovosti 1992-1996. Program koordinira vladna Projektna
Agencija s sedežem v Centru za jedrske raziskave, Karlsruhe
(z izpostavo tudi v Dresdnu), ki ima v ta namen zagotovljenih
350 MIO DEM. Z izvedbo programa želi Nemčija utrditi svoje
mesto kot vodilna tehnološka velesila Evrope.
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poročev^ot

ANACIONALNI PROGRAM KAKOVOSTI R SLOVENIJE
- dolgoročni strateški program za dvig
kakovosti proizvodov in storitev
Nacionalni program kakovosti republike Slovenije je zamišljen kot program sistematičnih prizadevanj za pospešeno
-Zboljšanje in dvig kakovosti izdelkov, storitev in procesov
■ v republiki Sloveniji na višjo, evropsko in mednarodno primer. Wvo raven, na raven odlične, konkurenčne in kompetitivne
j kakovosti, ki mora ustrezati zahtevnim pogojem svetovnega
"žišča.
Aogram se v principu nanaša na vse izdelke (industrijske,
a kmetijske, turistične, obrtniške, gozdarske idr.) storitve
|.Zdravstvene, socialne, izobraževalne, upravne, komunikacijske, informacijske, transportne, turistične, bančniške, zavarovalniške, svetovalne, komunalne idr.) in procese (industrijska
iProizvodnja, storitvene dejavnosti, upravljanje / management,
K r-)- Nanaša se na mnogotere in raznolike objekte kakovosti,
jj'azen na tiste za katere obstojijo omejitve, npr. etične,
^oralne, ekološke, idr. narave. V središču programa je človek
kreator (izobražen, usposobljen, motiviran, kreativen,
rav od
'C
'
9ovoren,
moralen,
itd.) in človek
kot
potrošnik
(osveščen,vzgojen,
informiran,
z zaščitenimi
pravicami
nar), zlasti pa kot posameznik, kot zapleteno sociološko,
/azumno in inovativno bitje z mnogoterimi potrebami in interesi.
*L „
programu bodo lahko sodelovali vsi, ki si visoko, konkurenčno, evropsko ter mednarodno primerljivo kakovost
Ustavljajo kot enega od ciljev svojih prizadevanj. Kot udeleži programa se bodo lahko prepoznali, se vanj vključili in
,niem sodelovali: proizvodna in neproizvodna podjetja, orga,Racije storitvenih dejavnosti, izobraževalne in druge institute, zveze, združenja, mediji in mnogi posamični predstavniki
tokovne javnosti.
Rajanje prve faze dolgoročnega programa je umeščeno
iS roobdobje od leta 1993 do leta 2000. Prva faza nacionalnega
^. grama kakovosti je simbolično poimenovana kot faza
a °seganja »Evropske in mednarodne primerljivosti«. Druga
na
i bi bila poimenovana kot faza »Konkurenčne in kom. "titivne kakovosti«, tretja pa kot faza »Odlične kakovosti«.
ik^levantno okolje nacionalnega programa kakovosti R Sloveirle določajo naslednje ključne skupine udeležencev: VLADA,
Gospodarstvo, domači in tuji viri znanja ter javr£t ■ T- Vsaka od navedenih ključnih skupin udeležencev, pa
vsak od posamičnih udeležencev lahko opredeli svoj
fcOS do uresničevanja nacionalnega programa kakovosti ter
' A^obneje opredeli svojo strategijo pri njegovem uresniče" u.

Vlada R Slovenije zadolžuje pristojna ministrstva, da v skladu
s projektom nacionalnega programa kakovosti ter v okviru
svojih zadolžitev in pristojnosti izpeljejo ukrepe za uresničitev
objektnih in operacionaliziranih ciljev na posamičnih ključnih
področjih izvajanja programa.
Vlada R Slovenije se bo zavzemala za kar najvišjo stopnjo
vključevanja domačih in tujih virov znanja v proces izvajanja
programa in bo podpirala vse oblike izobraževanja in svetovanja s področja celovitega upravljanja kakovosti.
Vlada R Slovenije se zaveda, da bo javnost podprla le tiste
dosežke, ki bodo evropsko in mednarodno primerljivi, saj
lahko le ti lahko prispevajo h koristnemu približevanju R Slovenije evropskemu in mednarodnem prostoru.
Vlada R Slovenije je prepričana, da lahko z uresničevanjem
predlagane strategije konkretno prispeva k povečanju ekonomske učinkovitosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
6.KLJUČNA PODROČJA IZVAJANJA PRVE FAZE
NACIONALNEGA PROGRAMA KAKOVOSTI R SLOVENIJE
TER PREDLOG UKREPOV S KATERIMI NAMERAVA VLADA
R SLOVENIJE PODPRETI PRIZADEVANJA UDELEŽENCEV
Nacionalni program kakovosti poskuša združiti prizadevanja
za višjo kakovost v Sloveniji v prepoznavno gibanje za kakovost (glej sliko na naslednji strani). Identificirana so naslednja
ključna področja izvajanja nacionalnega programa kakovosti
-R Slovenije:
1. Promocija programa in aktivni stiki z javnostjo,
2. Informiranje,
3. Osveščanje javnosti,
4. Vzgoja in izobraževanje,
5. Usposabljanje,
6. Svetovanje za kakovost,
7. Raziskave in razvoj na področju kakovosti,
8. Uveljavljanje sodobnih konceptov obvladovanja kakovosti,
9. Aplikacije v praksi - programi za dvig kakovosti,
10. Vskladitev predpisov in standardov (harmonizacija),
11. Vzpostavitev sistema Nacionalnega priznanja za kakovost,
12. Promocija dosežkov.
V nadaljevanju so opredeljene osnovne usmeritve vladne politike in nekateri ukrepi, s katerimi bo vlada R Slovenije na
vsakem od naštetih ključnih področij podpirala prizadevanja
za uresničitev ciljev nacionalnega programa kakovosti R Slovenije.

^•Vladna strategija uresničevanja prve faze
Racionalnega programa kakovosti v obdobju od
"ftTA 1993 DO LETA 2000
i
■jR Slovenije se s sprejetjem tega dokumenta odloča za
tfffidbo »Nacionalnega programa kakovosti republike Slove" Slovenije razume svojo vlogo kot vlogo generatorja
dov n m0
ASa°
'
hanizmov, kizanaj
pomagajo
slovenskemu
"l^Podarstvu
v prizadevanjih
uspeh
v konkurenčnem
boju
Pp . kot pomoč pri odstranjevanju preprek (inhibitorjev), ki ta
■T *9devanja kakorkoli ovirajo.
9a vlade 0 v
1#e°
vzpostavljanju
pogojev
za prilagajanje
" | 9a tržišča ipogojem
trgov držav
Evropske
skupnosti indomarazviSveta na tem
iteIBf/anje fizičnih, elju
enakopravnosti
in
reciprocitete
(odstrafiskalnih in tehničnih pregrad)

\l^°ročevalec
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Predlagane so usmeritve za pripravo instrumentov ekonomske in fiskalne politike, z namenom vzpodbuditi in podpreti
Prizadevanja udeležencev nacionalnega programa kakovosti
IPrednosti pri dodeljevanju sredstev za RR projekte in sanac
'l°' sofinanciranje z ugodnejšimi obrestnimi merami, ugodleiše zavarovalne premije za vse, ki izvajajo programe za dvig
Kakovosti izdelkov in storitev, davčne olajšave vsem neprofitni'n aktivnostim nacionalnega programa).
\ š'rši sklop predlaganih ukrepov sodijo tudi ukrepi, ki zadelo npr. skrb za ohranjanje zdravja in delovne sposobnosti,
*r° za zagotavljanje varnosti, ob doslednem spoštovanju
uovekovih pravic, upoštevaje najvišje evropske standarde za
Proaktivno delo, skupaj z zakonitim in poštenim delom ter
*<ienim
ravnanjem, skrb za ohranitev naravne in kulturne
0
Miščine, idr.

V temeljih osveščenosti posameznika in družbe prepoznavamo pomen osnovnih individualnih in nacionalnih vrednot
ter pomen MORALE in ETIKE! Človek - kreator kakovosti je
soodgovoren za kakovost izdelka ali storitve, človek - potrošnik pa kakovost pričakuje in zahteva. Glede na to, da se
človek v teh dveh vlogah pojavlja z objektivno nasprotujočimi
si interesi, igra osveščenost pri tem pomembno vlogo regulatorja in presojevalca. Osveščena javnost je pomemben vzvod,
sredstvo pritiska in regulator razmerij na tržišču.
Vlada R Slovenije bo sprožila in finančno podprla pripravo in
izvedbo programov osveščanja javnosti - prebujanja javne
zavesti, osveščanja zaposlenih in vodstev - prebujanja
poslovne zavesti in kampanje za kakovost izdelkov in storitev.
Z dodatnimi sredstvi je pripravljena podpreti izvedbo akcij
-mesec kakovosti-, oziroma »leto kakovosti«, idr.
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' Promocija programa in aktivni stiki z javnostjo

romocija nacionalnega programa kakovosti naj v Sloveniji
zpodbudi javno in poslovno zavest o pomenu kakovosti;
Fimerno
izvedena promocija lahko izkoristi pozitivno klimo
fa nov zagon in za spremembe.
omembna je tudi ustrezna mednarodna promocija, ki naj
Pzavesti tuje javnosti postopoma pripomore k ustvarjanju
Pozitivne celostne podobe in ugleda slovenskih proizvodov in
loritev. Pomembno je, da je mednarodna javnost obveščena,
Slovenija izvaja program za višjo in konkurenčno kakovost
"0iih izdelkov in storitev.
[!®da bo podprla izvajanje domače in mednarodne promocije
Racionalnega programa kakovosti republike Slovenije« kot
srednje nacionalne strategije kakovosti. Vlada je pripravka zagotavljati del sredstev kot pomoč pri izvedbi programedijske promocije nacionalnega programa kakovosti.
^ t<a namen bo vlada podprla opredelitev in promocijo tradicin
alnih nacionalnih elementov kulture kakovosti (inovativIvestnost, delavnost, vztrajnost, natančnost, poštenje,
h

bo
PodPrla izvedbo
natečaja
za znak
in celostno
Gobo Nacionalnega
programa
kakovosti
republike
Slove.'® (National Ouality Programme of the Republic of Sloinia).

^ Informiranje

6.4 Vzgoja in izobraževanje
Celovito obvladovanje kakovosti se prične in konča z izobraževanjem« (Kaoru Ishikavva).
V Sloveniji potrebujemo izšolane strokovnjake s področja
kakovosti, ki naj bi jih izšolali v okviru programov srednješolskega, visokošolskega, podiplomskega in dopolnilnega (proizvodnja, storitve, management) izobraževanja, vključno
s programi funkiconalnega, formalnega in neformalnega izobraževanja.
Vlada R Slovenije bo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo
in šport, s strokovnjaki obeh slovenskih univerz, Gospodarske
zbornice Slovenije, Slovenskega združenja za kakovost in
drugimi zainteresiranimi institucijami podprla pripravo programe rednega in dopolnilnega izobraževanja in vzgoje za
kakovost, ki naj bodo skladni s programi najuspešnejših,
evropskih oziroma svetovnih univerz in poslovnih šol.
Program izobraževanja naj predvidi uvajanje filozofije, kulture, morale in etike kakovosti v vse oblike vzgojno-izobraževalnih procesov ter naj v tem smislu dopolni koncept »Nacionalnega programa izobraževanja Republike Slovenije«.
Program naj predvidi postopno vključitev predmeta »Kakovost« (Standardizacija, Statistične metode, ISO 9000 TQM)
v programe podiplomskega, visokošolskega in srednješolskega izobraževanja.
6.5 Usposabljanje

,0rmiranje naj zagotovi ažurne informacije o dogajanjih
»vetu, »v Evropi« in pri nas. V tem smislu je pomembna
'lučitev v informacijski prostor Evrope.
L
spodarstvo mora preko sistema informiranja začutiti, da
Kolju obstaja sistematična skrb za kakovost; sistem infor''Bnja mora zagotoviti učinkovito pomoč za vskdanja vpraša kakovosti. Uporaben je zgled Velike Britanije: Ministr„dUs,r
° *a trgovino in industrijo (DTI - Department of Trade and
i». 0v y), ki sodeluje v vladno podprti nacionalni kampanji za
l3 °st (National Quality Campaign) dnevno zasipa gospoz n ormac am
'
N skupnosti.
i. zlasti tistimi v zvezi s predpisi in
livarni' Evropske

Pri usposabljanju za kakovost ne gre le usposabljanje izvajalnih delavcev ali morda za usposabljanje strokovnjakov
- kakovostnikov; prevladujoče mnenje je, da je zlasti
pomembno usposabljanje vodilnih in vodstvenih delavcev
- menedžmenta. Programi usposabljanja za kakovost naj
poleg strateškega vodenja obsegajo tudi vodenje razvoja oziroma tehnologije, vodenje proizvodnje, metode celovitega
obvladovanja kakovosti, ostala področja funkcionalnega
vodenja ter metode operativnega vodenja.

I d0a R Slovenije bo podprla izvedbo programov informiranja
i,, Sejanjih, »o Evropi«, informiranja o predpisih in direktik evropske skupnosti, pripravo publikacij o kakovosti (po
%u ®TI). nuđenja informacij, knjig, revij, priročnikov o celo"> upravljanju kakovosti (informacijski sistem TQM).

Vlada R Slovenije bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico
Slovenije in s strokovnjaki vodilnih domačih in tujih centrov
usposabljanja podpirala pripravo in izvedbo programov funkcionalnega in specialističnega usposabljanja za kakovost, za
implementacijo sistemov kakovosti, uporabo metod inženeringa kakovosti, usposabljanja vodilnih delavcev (management) in timskih vodij, usposabljanja strokovnjakov - kakovostnikov, usposabljanja svetovalcev s področja kakovosti,
šolanja presojevalcev ter programov za spremljanje, usmerjanje in aktiviranje človeških sposobnosti in resursov k ciljem
kakovosti (kadrovski inženiring), programov samo-izobraževanja za kakovost in izobraževanja zaposlenih v smislu prestrukturiranja gospodarstva.

^ Obveščanje
A°grami osveščanja bo tudi pri nas potrebno prebuditi
in poslovno zavest o naraščajočem pomenu kakovosti
'j^nkurenčnost in uspešnost gospodarstva, podjetja in
\'ročeva/ec

Usposabljanje in stalno preverjanje usposobljenosti sodelavcev naj postaneta dva od kriterijev učinkovitosti obvladovanja
kakovosti.
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6.6 Svetovanje za kakovost
Svetovanje za kakovost je lahko učinkovit pripomoček in
pomoč predvsem malim in srednjim podjetjem ter organizacijam zato, ker je sodelovanje s specializiranimi svetovalnimi
organizacijami lahko za takšna podjetja bolj ekonomično.
Najpomembnejši cilji svetovanja za kakovost so zlasti : diagnosticirati probleme, predlagati učinkovite rešitve in omogočiti najti najcenejšo pot za rešitev problema.
Pri nas so ta trenutek zlasti aktualna vprašanja svetovanja na
področjih razvoja in uvajanja sistemov kakovosti (ISO 9000),
presoje in pridobitve certifikatov (ISO 9000), uveljavljanja konceptov celovitega obvladovanja kakovosti (Total Quality
Management - TQM), uvajanja sodobnih tehnik zagotavlja
kakovosti: QPD, QFD, SPC, proizvodnje brez napak (Zero
Defect Production), standardov kakovosti, preskušanja in certificiranja, meritev parametrov kakovosti, uporabe specializirane QA programske opreme in izvajanja inženiringa kakovosti.
Vlada R Slovenije bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico
Slovenije, domačimi in tujimi svetovalnimi institucijami in
strokovnjaki podpirala pripravo in izvedbo programov svetovanja za kakovost, za implementacijo sistemov kakovosti
v smislu zahtev standardov SLS ISO 9000, uporaba metod
inženeringa kakovosti, usposabljanje vodilnih delavcev
(management) in strokovnjakov - kakovostnikov ter usposabljanje svetovalcev s področja kakovosti.
V okviru podjetniške iniciative je vlada R Slovenije pripravljena vzpodbuditi organizacijo svetovalne pomoči, zlasti
malim in srednjim podjetjem ter prevzeti kritje dela stroškov
svetovanja podjetjem, ki izvajajo programe za višjo kakovost
(npr. v smislu zahtev ISO 9000) in se pri tem poslužujejo
pomoči usposobljenih svetovalcev.

6.7 Raziskave in razvoj na področju kakovosti
Zlasti na propulzivnih področjih si razvoja ni mogoče zamisliti
brez ustrezno razvitega sistema raziskovalne sfere zato je
razumljivo, da se temu področju v razvitih državah posveča
najvišja pozornost in podpora. Torišče nacionalnega programa kakovosti naj bo zato usmerjeno prav v sfero raziskav
in razvoja ter prenosa znanja v aplikativno sfero.
V prizadevanjih za višjo in konkurenčno kakovost lahko Slovenija z vzpodbujanjem raziskav, inovativnosti in kreativnosti
ter z ustrezno kombinacijo uporabe domačega in tujega znanja uveljavi nekatere svoje komparativne prednosti.
S pomočjo raziskovalnih nalog je potrebno koncepte obvladovanja kakovosti učinkovito prenesti v vse panoge kot so:
industrija, kmetijstvo, trgovina, turizem, transport, promet,
bančništvo, zavarovalništvo, šolstvo, zdravstvo, obrt, malo
podjetništvo, šport idr.
Vlada R Slovenije bo zadolžila Ministrstvo za znanost in
tehnologijo za oblikovanje raziskovalnega polja za področje
kakovosti z naslovom »KAKOVOST-, skupaj s programom in
okviri raziskovalnih nalog. Vsem, ki financirajo raziskovalne
in razvojne projekte pa bo vlada priporočila, da obravnavajo
projekte za višjo kakovost kot prednostne.
Vlada R Slovenije podpira povezovanje in vključevanje domačih institucij v mednarodne raziskovalne in razvojne projekte,
zlasti projekte Evropske skupnosti.
Vlada vzpodbuja oblikovanje raziskovalnih in razvojnih jeder
v podjetjih, ki naj obsegajo vsaj 10% zaposlenih.
Vlada R Slovenije bo Urad za varstvo industrijske lastnine pri
Ministrstvu za znanost in tehnologijo zadolžila, da s posebno
skrbnostjo spremlja rezultate raziskovalnega in razvojnega
dela v Sloveniji in poskrbi za takojšnjo in ustrezno patentno
zaščito raziskovalnih dosežkov in domačih izumov.
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6.8 Uveljavljanje sodobnih konceptov obvladovanja
kakovosti

t
i:
v
Podjetja, ki želijo biti konkurenčna morajo trgu ponuditi pro-|<
izvode, ki ustrezajo definiranim zahtevam, uporabi i" k
namenu, zadovoljujejo pričakovanja potrošnikov, ustrezajo j:
veljavnim standardom in specifikacijam, ustrezajo, veljavni!" j
družbenim zahtevam (zakoni, predpisi, pravila...), so g
cenovno konkurenčni in dosegljivi ter so dobavljeni po^s'
pogoji, ki zagotavljajo dobiček.
V
Sistem obvladovanja kakovosti kot organizacijska struktura, p
v okviru katere so definirane odgovornost, postopki, proces" „
in resursi mora biti vzpostavljen tako, da zagotavlja učinko-f(
vito uresničevanje politike kakovosti. Sodobni koncept obvlfrfc
dovanja kakovosti je definiran s standardi skupine SLS ISOp
9000 (ISO 9000, EN 29000), tako za proizvode kot tudi Z3g
storitve.
p
Ne le zahteve trga, temveč tudi Evropska politika harmoniza-"'
cije (približevanje zakonodaj članic) podpirajo prizadevanja jjj1
dajejo prednost podjetjem, ki delujejo v okvirih vzpostavljeni! v,
in s strani neodvisnih institucij certificiranih sistemov kakovo-Pi
sti, ki ustrezajo Evropskim standardom serije EN 2900. KoW|
cept standardov ISO 9000 je Evropska skupnost vgradil'0101
v osnove vzpostavljanja skupnega tržišča po letu 1992. P r "!
gram Evropske skupnosti glede kakovosti namreč sloni n>
uporabi standardov ISO 9000 (EN 29000), kot dokumentom
z zahtevami na osnovi katerih se vrši presoja sistemov kaWP
vosti dobaviteljev. Certificiranje sistemov kakovosti, bo zlast'
v konceptu »Celovitega pristopa« eden izmed predpogojev H®'1
certificiranje proizvodov ali izdajanje izjave o ustreznosti pf^"
izvodov.
L
Kljub navedenemu velja, da so standardi serije ISO 9000 vsai^
kar zadeva konkurenčno dimenzijo kakovosti le temelj
izhodišče, pri čemer je standard le osnova, t.i. vodoravni
podlaga v razvoju kakovosti. Celovita in konkurenčna kakovost pa v svoji dinamični, t.i. navpični razsežnosti zahtev*
nadaljnji razvoj strategij in sistemov obvladovanja kakovosti
Ta izziv terja nov pristop, na katerega je mogoče odgovori'^
s holistično orientacijo in celovito strategijo kakovosti, s konceptom celovitega obvladovanja kakovosti. (TQM - Tot%(
Quality Management).
'o
Ključ do uspeha leži v tesni medsebojni povezanosti strate]''
ških, organizacijskih, tehničnih in k človeku usmerjenih ukr®7'
pov obvladovanja kakovosti.
^
Koncept vzpostavljanja sistemov kakovosti v smislu zaht0V3>8i
standardov SLS ISO 9000, uveljavljanje konceptov celovite!)
obvladovanja kakovosti (TQM), koncept razvitja funkcij® ča
kakovosti z upoštevanjem »glasu kupca« (QFD), koncePHo
praktičnih aplikacij proizvodnje brez napak (»zero defect Pr°'"a
duction«), idr. so prav gotovo tisti koncepti, ki bi jih velja10v fr
v vseh fazah izvajanja programa najbolj intenzivno uvelja "
I jati.
"h

Vlada R Slovenije podpira uveljavljanje sodobnih koncept
kakovosti, zlasti uveljavljanje standardov SLS ISO 9000
vseh sektorjih proizvodnje in storitvenih dejavnosti. Ta aktMki
nost naj bo, zlasti v devetdesetih letih temeljni koncept !ja<
izhodiščna podlaga nacionalnega programa kakovosti R Slfflti
venije.
PVi
.S
V okviru podjetniške iniciative namerava vlada R Slovenip s
podjetjem, ki uveljavljajo sodobne koncepte obvladovanlm
kakovosti in vzpostavljajo sisteme kakovosti v smislu zahtmo.
standardov SLS ISO 9000 pokriti del v zvezi s tem povezanih
stroškov.
j,

Vlada R Slovenije bo z ukrepi vladne politike podprla izveov'^
nacionalnega programa kakovosti R Slovenije v prizadev"fa
niih. da se celovito ohvladovanie
tTOMI uveljavi
uveliavi "
njih,
obvladovanje kakovosti (TOM)
osrednji koncept nacionalne strategije kakovosti.
6.9 Aplikacije v praksi - programi za dvig kakovosti
Izvajanje nacionalnega programa kakovosti se na 1
področju nanaša na izvedbo povsem konkretnih progra"
poročevs

lisi

za dvig kakovosti pri povsem konkretnih proizvodih in storitvah, kot so npr. izdelati nov, bolj kakovosten in konkurenčen
izdelek, izvajati kakovostne in konkurenčne storitve, vzpostaviti kakovostne in zmogljive procese, vzpostaviti sisteme
'"kakovosti (zlasti v smislu zahtev ISO 9000), pridobiti certifikate za večino sistemov kakovosti, izboljšati tehnologijo proizvodnje, racionalizirati in izboljšati zmogljivost procesov,
'zagotoviti ekološko neoporečnost procesov, pripraviti programe
»NIČ NAPAK« (»opravi delo pravilno že prvič«), znižati
10
stroške, dvigniti ekonomičnost in rentabilnost poslovanja, idr.
Vlada R Slovenije je pripravljena udeležence nacionalnega
Programa kakovosti, ki del svojih sredstev sistematično
® namenjajo programom za dvig kakovosti proizvodov in storitev obravnavati kot tiste, ki opazneje prispevajo h krepitvi
Kkonkurenčnosti nacionalnega gospodarstva. Vlada podpira
'Projekte
za izboljšanje kakovosti obstoječih proizvodnih pro1
Qramov
ter projekte načrtovanja proizvodov in storitev
v
skladu z zahtevami kupcev (»Glas kupca«). V teh okvirih
a- Wada vzpodbuja interesno povezovanje podjetij.
in
livada bo v tem smislu zadolžila pristojna ministrstva, da
f Pripravijo predloge, ki bodo udeležencem nacionalnega proid'9rama kakovosti zagotovili prednosti pri dodeljevanju razvojsredstev, sredstev za sanacijo, davčnih olajšav in drugih
o-ugodnosti.
na
oblada podpira vključevanje kriterijev kakovosti v nabavne
Zahteve in v pogodbe ter prednostno izbiro dobaviteljev s cerisVjflciranim sistemom kakovosti v smislu zahtev standardov
z'SLS ISO 9000; še zlasti to velja za javne nakupe in naročila ter
ro^eddržavne pogodbe.
J ^'ada podpira uporabo ekološko neoporečnih tehnologij in
'i fosledno uveljavljanje ekoloških kriterijev v razvojnih projekna ^' V tem smislu bo preprečevala izvajanje ekološko spornih
,„Projektov ter skrbela za ohranitev naravne in kulturne dediš7lneStl;
J'10 Uskladitev predpisov in standardov (harmonizacija)
ltal

Wada R Slovenije opredeljuje doseganje celovite evropske
J mednarodne kompatibilnosti države kot prioritetno usmeite-^ev in cilj. Zato se bo vlada R Slovenije zavzemala za vskladipredpisov in standardov ter vzpostavitev ustreznih struk^ in mehanizmov, ki naj vskladitev omogočajo in zagotovijo.
v klovni princip, ki ga je potrebno pri tem dosledno upošte!gd
Pr'nc'P harmonizacije.
čim hitrejšo zagotovitev celovite evropske in mednarodne
e
*L °mpatibilnosti R Slovenije ter za harmonizacijo predpisov in
dardov bo vlada R Slovenije zadolžila vsa pristojna minialio
trsfva
a*'
^odpisi. Vlada bo podpirala aktivnosti, ki zadevajo analizo in
Jfrravo pomanjkljivosti v pravno-ekonomskem sistemu zako^Ptiajno-pravne,
izvršne in sodne oblasti, ki so še iz prete;'e9a časa, za uskladitev slovenskega pravnega reda z evrop2a
1 ■ prelitje evropske regulative v slovensko, za harmonil x*c6v'io zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, za zagoto* 'l normalne pravne ureditve in normalnega podjetniškega
°*oIja
in za dejansko uveljavitev filozofije in določil »Bele
n
v !'9e evropske skupnosti o vzpostavljanju enotnega trga«
n
,ni j, ^pveniji. Gre za ukrepe, ki naj zagotovijo pogoje za prilagaA®"/o domačega tržišča pogojem trgov držav Evropske skup,n
razvitega sveta na temelju enakopravnosti in recipro,n
"efe (odstranjevanje fizičnih, fiskalnih in tehničnih pregrad).
,X«da bo podprla sprejemanje harmoniziranih predpisov in
^Plementacijo direktiv Evropske skupnosti s ciljem postop®9a približevanja zakonodaje Evropske skupnosti.
fandardl.
Vlada podpira usmeritev Urada R Slovenije za
a
s's ndardizacijo in meroslovje na področju vzpostavitve
! *ema nacionalne standardizacije, kar naj zagotovi pogoje
t uspešno sodelovanje v integracijskih procesih v okviru
tfV'rope in sicer z izdajanjem slovenskih standardov, kot dela
,rt/°herentnega evropskega sistema.
jie^očevalec

Vlada bo vzpodbujala uporabo standardov pri preverjanju
kakovosti, oziroma ustreznosti proizvodov ter pri ocenjevanju
in presoji sistemov kakovosti.
Sistem preskušanja, certlflciranja in akredltiranja. Vlada bo
podpirala vzpostavitev nacionalnih sistemov preskušanja in
certificiranja s pomočjo tretje stranke (»third party certification«) ter vzpostavitev sistema akreditiranja preskusnih laboratorijev in organov certificiranja.
Vlada podpira usmeritev Urada za standardizacijo in meroslovje na področju vzpostavljanja nacionalnega sistema preskušanja, certificiranja in akreditiranja, ki naj temelji na mednarodno sprejetih standardih, objavljenih pod oznako EN
45000 oziroma slovenskih standardih SLS EN 45000 in katerega osnovni namen in cilj je doseči gospodarsko kompatibilnost R Slovenije z gospodarstvi zahodnoevropskih in drugih
držav sveta.
V tem smislu bo vzpostavljen mednarodno kompatibilen
sistem akreditiranja preskusnih laboratorijev, kareditiranje
organov za certificiranje proizvodov, sistemov kakovosti,
osebja in storitev ter akreditiranja nadzornih organov, ki bo
omogočil vključevanje v mednarodne sheme preskušanja in
certificiranja na posamičnih specifičnih področjih.
Obenem z navedenim bo vlada podprla razvoj in promocijo
prepoznavnega nacionalnega akreditacijskega in certifikacijskega(ih) znaka(ov).
Vzpostavljeni sistem naj tudi v Sloveniji predvidi ustrezno
implementacijo sistema »Celovitega pristopa Evropske skupnosti k certificiranju in preskušanju«, povezave z Evropsko
organizacijo za preskušanje in certificiranje (EOTC), priglasitev usposobljenih (EN 45000) in akreditiranih organov (»notified bodies«), vzpostavitev sistema pooblaščenih preskusnih
laboratorijev ter njihovo sodelovanje v sistemih EONET, CCA,
IECEE, IECO, EUROLAB, idr.
Meroslovje. Vlada bo podpirala usmeritve Urada za standardizacijo in meroslovje na področju vzpostavitve meroslovnega sistema v Sloveniji (pod pojmom metrološki sistem
Slovenije razumemo vse organizacijske prijeme, tehnični
suport, znanstveno in zakonsko delovanje in celoten sklop
aktivnosti, ki omogočajo maksimalen izkoristek meroslovja
v Sloveniji), kar naj zagotovi sledljivost etalonske baze v Sloveniji do nacionalnih in mednarodnih etalonov.
Zagotovi naj se vzpostavitev nacionalnega sistema akreditiranih kalibracijskih laboratorijev ter enakovredno vključitev
v mednarodne sisteme (npr. WECC, idr.), organiziranje zakonskega meroslovja ter znanstveno in vzgojno-izobraževalno
delovanje.
6.11 Vzpostavitev sistema nacionalnega priznanja za
kakovost
Spremljanje, ocenjevanje in vrednotenje ter nagrajevanje najboljših dosežkov na področju obvladovanja kakovosti v poslovanju podjetij in na področju vrhunskih praktičnih dosežkov
na področju kakovosti proizvodov in storitev je zamišljeno kot
pomemben del izvajanja Nacionalnega programa kakovosti.
Slovensko priznanje za kakovost naj upošteva pozitivne
dosežke znanih modelov, kot so Demingova nagrada (Deming
Prize, JUSE, Japonska), Malcolm Baldrige in nacionalno priznanje za kakovost (Malcolm Baldrige National Quality Avvard,
ASQC, ZDA), Evropsko priznanje za kakovost (The European
Quality Avvard, EFQM, Evropa), Britansko priznanje za kakovost (British Quality Avvard, BQA, Velika Britanija), idr.
Vlada R Slovenije se zavzema za vzpostavitev sistema nacionalnega priznanja za kakovost.
Vlada R Slovenije meni, da morajo biti kriteriji Nacionalnega
priznanja za kakovost pripravljeni po vzoru omenjenih
nagrad. Le tako bi lahko priznanje postopoma pridobilo na
teži.
Vsi dobitniki priznanj bodo morali dokazati, da so ne le
dosegli izjemen nivo v obvladovanju kakovosti, temveč so
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njihovi rezultati dosegli nivo visoko konkurenčne in odlične
kakovosti kar se ne nazadnje odraža tudi v njihovi fizični
uspešnosti.
Vlada R Slovenije podpira naslednji predlog:
Nacionalno priznanje Republike Slovenije za kakovost naj nosi ime po pokojnem prof. Francetu
Mlakarju, enemu od utemeljiteljev slovenske
standardizacije, slovenskega meroslovja, slovenskega vedenja o kakovosti in dolgoletnemu podpredsedniku Mednarodne elektrotehniške komisije IEC. Ime nacionalnega priznanja Republike Slovenije za kakovost naj se glasi:
Nacionalno priznanje republike Slovenije za kakovost (National Quality Award of the Republic of
Slovenia)
Priznanje Franceta Mlakarja
(France Mlakar Award)

Vlada R Slovenije bo za vzpostavitev in izvajanje sistema
nacionalnega programa kakovosti zagotovila potrebna
finančna sredstva.
Nacionalni program kakovosti Republike Slovenije
6.12. Promocija dosežkov
Nacionalni program podpira vsa prizadevanja za promocijo
dosežkov na področju kakovosti slovenskih proizvodov in
storitev, doma in v tujini; funkcija Nacionalnega programa
kakovosti na področju promocije dosežkov je v promociji
najboljših dosežkov, zlasti prejemnikov Nacionalnega priznanja za kakovost.
široko zastavljena akvitnost naj pokrije promocijo najboljših
dosežkov na področju kakovosti slovenskih proizvodov, storitev in procesov, promocija filozofije TQM v Sloveniji, promocijo certificiranih izdelkov, storitev in procesov, promocijo
nagrajenih dosežkov, prejemnikov Nacionalnega priznanja za
kakovost, promocijo uveljavljenih slovenskih blagovnih
znamk, afirmativno označevanje slovenskih proizvodov, pri
čemer mora že sama označba avtomatično »opozoriti« na
upoštevanje zadevnih evropskih in mednarodnih standardov
in predpisov ter dokazovati elemente pozitivne selekcije,
garancije kakovosti in varnosti, promocijo proizvodov in storitev tipičnega slovenskega porekla in identitete, poudarjanje
lastne enkratnosti ter kulturne prepoznavnosti slovenskih
izdelkov in storitev, reklamiranje proizvodov in storitev
v medijih, doma in v tujini, sodelovanje pri medsebojnem
primerjanju (preskušanju, testiranju) konkurenčnih proizvodov, kandidiranje za nagrade in priznanja, ipd.
Vlada R Slovenije vztraja, da mora biti vsakršna promocija
najboljših dosežkov kakovostna in strokovno neoporečna ter
v pogledu pristopov in tehnik ustrezati kriterijem razvitih
držav. Nestrokovni in površni pristopi lahko ugledu Slovenije
naredijo več škode kot koristi.
Vlada R Slovenije bo pripravila koncept in program predstavitev najboljših dosežkov.
Vlada R Slovenije bo podprla koncept vzpostavljanja »Slovenskih gospodarskih forumov« v okvirih diplomatskih in trgovinskih predstavništev, kot oblike podpore promociji najboljših
slovenskih proizvodov In storitev ter blagovnih znamk
7.NACIONALNI PROGRAM KAKOVOSTI IN SEKTORSKI
RAZVOJNI PROGRAMI
Posamični samostojni sektorski razvojni programi Republike
Slovenije, med katerimi velja še zlasti omeniti »Zdravje za vse
do leta 2000«, »Strategija razvoja kmetijstva v Sloveniji«,
»Strategija razvoja turizma«. »Koncept izobraževanja v Republiki Sloveniji« (podlaga za pripravo Nacionalnega programa
izobraževanja RS), idr. zasledujejo cilje, ki so na posamičnih
sektorjih v principu v celoti komplementarni s cilji nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije.
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Zahteva po višji, evropsko in mednarodno primerljivi kakovosti proizvodov, oziroma storitev je ključni element teh programov ter obenem tista sestavina, ki navedene programe povezuje s konceptom nacionalnega programa kakovosti.
Vlada Republike Slovenije bo te samostojne sektorske projekte obravnavala kot povsem neodvisne programe ter hkrati
kot komplementarne sestavine nacionalnega programa kakovosti, ki uresničujejo njegov koncept na posamičnem sektorji)
gospodarstva.
Vlada R Slovenije bo te in druge sektorske razvojne programe
obravnavala kot elemente s pomočjo katerih bo mogoče
postopoma izoblikovati vizijo razvoja in celovito razvojno
strategijo R Slovenije.

8.VZPOSTAVITEV ORGANIZACIJE NACIONALNEGA
PROGRAMA KAKOVOSTI R SLOVENIJE
Koordinirano izvajanje nacionalnega programa kakovosti naj
prizadevanja za višjo kakovost v R Sloveniji poveže v prepoznavno gibanje. Obstoj organizacije nacionalnega programe
kakovosti naj pripomore k učinkovitejšemu izvajanju programa, zlasti na področjih, ki so deležna vladne podpore. V ta
namen naj bi bila vzpostavljena:
1. Nacionalni svet za kakovost,
2. Organizacija za vodenje nacionalnega programa kakovosti
Nacionalni svet za kakovost. Vlada R Slovenije bo v soglasju
z Gospodarsko zbornico Slovenije ustanovila Nacionalni svet
za kakovost. Nacionalni svet za kakovost bo vladno telo, K'
določa politiko nacionalnega programa kakovosti Republike
Slovenije in usmerja njegovo izvajanje. Področje in vsebino
dela, ter naloge in odgovornosti Nacionalnega sveta za kakovost bo urejal Poslovnik o delu nacionalnega sveta za kakovost.
Vlada R Slovenije bo pooblastila Ministrstvo za znanost i"
tehnologijo za pripravo predloga za imenovanje Nacionalnega sveta za kakovost.

Organizacija za vodenje nacionalnega programa kakovosti
Vlada R Slovenije bo v soglasju z Gospodarsko zbornico
Slovenije ustanovila, oziroma določila organizacijo za vodv
nje nacionalnega programa kakovosti R Slovenije. Organih'
ciji bodo z vladno koncesijo poverjene naloge vodenja
vzpodbujanja, povezovanja, usklajevanja in spremljanja i&K '
janja ključnih aktivnosti Nacionalnega programa kakovo!'1
R Slovenije. Področje in vsebino dela, ter naloge in odgovo'',
nosti organizacije za vodenje nacionalnega programa &
kakovost bo urejal Poslovnik o delu organizacije za vodenif
nacionalnega programa kakovosti R Slovenije.

Vlada R Slovenije bo pooblastila Ministrstvo za znanost 'C j
tehnologijo za pripravo koncepta ter za vzpostavitev org» 1
zacije za vodenje in koordinacijo nacionalnega program
kakovosti.
9 ZAKON O NACIONALNEM PROGRAMU KAKOVOSTI
R SLOVENIJE
Izvedba nacionalnega programa kakovosti Republike Slov®
nije naj bo predmet nacionalnega konsenza, zato naj "
o njem sklepal Državni svet.
Zakon o Nacionalnem programu kakovosti R Slovenije
določil organizacijo, področja izvajanja, ključne nosilce 1(
načine financiranja ključnih aktivnosti programa ter oprede
ukrepe s katerimi naj bi vlada Republike Slovenije podpira"
prizadevanja udeležencev programa.
J
Vlada R Slovenije bo zadolžila Ministrstvo za znanost ,cir •
tehnologijo za pripravo osnutka »Zakona o nacionalnem P
gramu kakovosti«.
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10.KLJUČNI NOSILCI NACIONALNEGA PROGRAMA
KAKOVOSTI R SLOVENIJE - TEMELJ STRUKTURE
NACIONALNEGA SISTEMA KAKOVOSTI R SLOVENIJE

programu kakovosti R Slovenije. To je predlog za izvedbo
programa, ki je usmerjen k visokim ciljem kakovosti.
Nacionalni program kakovosti je pro]ekt nove rasti, razvoja in kakovostnega vzpona R Slovenije

Ključni nosilci nacionalnega programa kakovosti predstavljajo izhodiščno strukturo, ki je sposobna sprožiti nacionalni
program kakovosti in omogočati njegovo izvajanje.
Okrog tega jedra ključnih nosilcev Nacionalnega programa
kakovosti bo mogoče postopoma z vključevanjem drugih
Ključnih udeležencev programa postaviti jasno prepoznavno
zgradbo NACIONALNEGA SISTEMA KAKOVOSTI (glej sliko)
11.VODILNA MISEL NACIONALNEGA PROGRAMA
KAKOVOSTI IN ZAKLJUČEK
Pričujoči predlog projekta podaja zamisel o Nacionalnem

Na vseh nas je, da ga poskušamo uresničiti.
Postopoma, v letu ali dveh bodo vidni prvi rezultati naših
prizadevanj. Postopoma bomo začeli opažati, da je okrog nas
vse več kakovostnih in konkurenčnih slovenskih proizvodov,
opazili bomo, da so naše storitve vse boljše, da se vzpostavljajo novi odnosi, ki temeljijo na zaupanju, da živimo v boljšem
okolju, da postajamo uspešnejši, da gre na bolje, da se dviguje obči standard ljudi ter da postaja Slovenija evropsko
primerljiva država, država kakovosti in država blaginje.

Priloga: Povzetek predlaganih vladnih ukrepov
POGLAVJE
6 KLJUČNA PODROČJA IZVAJANJA PRVE
PAZE NACIONALNEGA PROGRAMA
KAKOVOSTI TER PREDLOG UKREPOV,
S KATERIMI NAMERAVA VLADA
R SLOVENIJE PODPRETI PRIZADEVANJA
UDELEŽENCEV

6.1 PROMOCIJA PROGRAMA IN AKTIVNI
STIKI Z JAVNOSTJO
6.2 INFORMIRANJE

M* 6.3 OSVEŠČANJE
>5"
oi-

6.4 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

6.5 USPOSABLJANJE

ra»
t 6.6. SVETOVANJE ZA KAKOVOST
pri

jjgf Poročevalec

PREDLAGANI UKREP/AKTIVNOST
- Sprejetje odločitve v zvezi z izvedbo »Nacionalnega programa
kakovosti republike Slovenije«
- Zadolžitev ministrstev za izvedbo predlaganih ukrepov
- Pooblastitev ministrstva za znanost in tehnologijo za
koordinacijo izvajanja programa
- Zadolžitev ministrstva za znanost in tehnologijo za pripravo
osnutka »Zakona o nacionalnem programu kakovosti«
- Vzpostavitev izhodiščne organiazcijske strukture programa:
imenovanje Nacionalnega sveta za kakovost ter poveritev
koncesije organizaciji za vodenje in koordinacijo programa
- Priprava ekonomskih in fiskalnih instrumentov, ki naj
vzpodbujajo prizadevanja podjetij za dvig kakovosti.
- Mednarodna promocija »Nacionalnega programa kakovosti
republike Slovenije« kot nacionalne strategije za dvig kakovosti
proizvodov in storitev, za ohranitev kakovosti okolja in za dvig
kakovosti življenja
- Obveščanje domače in tuje javnosti o izvajanju »Nacionalnega
programa kakovosti republike Slovenije« ter promocijske in PR
aktivnosti
- Programi osveščanja, informiranja in izobraževanja
o upravljanju kakovosti (npr. SLS ISO 9000, TQM)
- Ažurno informiranje gospodrstva o dogajanjih v Evropski
skupnosti (bilteni, brošure)
- Programi za uvajanje filozofije kakovosti v vse oblike vzgojnoizobraževalnih procesov
- Opredelitev kakovosti kot elementa nacionalne kulture in
tradicije
- Evidentiranje in promocija tradicionalnih nacionalnih
elementov kulture kakovosti (inovativnost, vestnost, dejavnost,
vztrajnost, natančnost, poštenje)
- Programi informiranja in izobraževanja o upravljanju kakovosti
(npr. SLS. ISO 9000, TQM)
- Priprava programa izobraževanja za uvajanje filozofije, kulture,
morale in etike kakovosti v vse oblike vzgojnoizobraževalnih
procesov
- Priprava in postopna vključitev predmeta »Kakovost«
(Standardizacija, Statistične metode, ISO 9000) vključiti
v programe podiplomskega, visokošolskega in srednješolskega
izobraževanja
- Priprava programa za implementacijo metod inženiringa
kakovosti pri šolanju presojevalcev in usposabljanju vodilnih
delavcev (managerjev) idr.
- Program za spremljanje, usmerjanje in aktiviranje človeških
sposobnosti in resursov k ciljem kakovosti - kadrovski inženiring
- Program usposabljanja timskih vodij
- Program za samo-izobraževanje za kakovost
- Programi podpore podjetjem pri uvajanju sistemov kakovosti
v smislu zahtev SLS ISO 9000 (povrnitev dela stroškov svetovanja
in dela stroškov za vzpostavljanje sistema kakovosti)

OBDOBJE
1993

1994
TRAJNO

TRAJNO
1994
TRAJNO
1994
1994
1995
1994
1995
1995

1995
1994
1995
1995
TRAJNO
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6.7. RAZISKAVE IN RAZVOJ
6.8 UVELJAVLJANJE SODOBNIH
KONCEPTOV OBVLADOVANJA
KAKOVOSTI
6.9 APLIKACIJE V PRAKSI - PROGRAMI
ZA DVIG KAKOVOSTI

6.10 USKLADITEV PREDPISOV IN
STANDARDOV (HARMONIZACIJA)

6.11 VZPOSTAVITEV SISTEMA
NACIONALNEGA PRIZNANJA ZA
KAKOVOST
6.12 PROMOCIJA DOSEŽKOV

7 NACIONALNI PROGRAM KAKOVOSTI IN
SEKTORSKI RAZVOJNI PROGRAMI
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- Oblikovanje raziskovalnega polja »KAKOVOST«
- Patentna zaščita raziskovalnih dosežkov
- Patentna zaščita blagovnih znamk
- Uveljavljanje sodobnih konceptov kakovosti v vseh sektorjih
gospodarstva

1994
1994
1994
TRAJNO

- Programi podpore projektom izboljševanja kakovosti obstoječih
proizvodnih programov ter projektom načrtovanja proizvodov in
storitev v skladu z zahtevami kupcev (»Glas kupca«)
- Postavitev okvirov za interesno povezovanje podjetij
- Vključevanje kriterijev kakovosti v svoje nabavne zahteve in
v pogodbe ter prednostna izbira dobaviteljev s certificiranim
sistemom kakovosti v smislu zahtev standardov ISO 9000
- Uresničevanje »Zakona o varstvu okolja« ter izvajanje
sonaravne strategije varovanje okolja in ohranjanje ekosistemov
- Skrb za dosledno uveljavljenje ekoloških kriterijev v razvojnih
projektih
- Preprečevanje izvajanja ekološko spornih projektov
- Skrb za ohranitev naravne in kulturne dediščine

TRAJNO

- Sprejemanje harmoniziranih predpisov in implementacija
direktiv Evropske skupnosti s ciljem postopnega približevanja
zakonodaji Evropske skupnosti
- Vzpostavitev sistema standardizacije kot dela koherentnega
evropskega sistema
- Vzpostavitev nacionalne sheme akreditiranja, preskušanja in
certificiranja ter promocija akreditacijskega in certifikacijskega
znaka
- Implementacija celovitega pristopa Evropske skupnosti
k certiticiranju in preskušanju
- Vzpostavitev meroslovnega sistema v Sloveniji
- Ukrepi za prilagajanje domačega gospodarstva pogojem trgov
držav Evropske skupnosti in razvitega sveta na temelju
enakopravnosti in reprocitete (odstranjevanje fizičnih, fiskalnih in
tehničnih pregrad)
- Koncept vlade R Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in
Slovenskega združenja za kakovost
- Koncept in program predstavitev najboljših dosežkov
- Vzpostavljanje »Slovenskih gospodarskih forumov« v okvirih
diplomatskih in trgovinskih predstavništev, kot oblike podpore
promociji najboljših slovenskih proizvodov in storitev ter blagovnih
znamk
- Uresničevanje »Strategije razvoja turizma«
- Uresničevanje »Nacionalnega programa izobraževanja
Republike Slovenije«
- Skrb za ohranjanje zdravja in delovne sposobnosti
- Sprejem mednarodno primerljive zakonodajno-pravne ureditve
varstva pri delu in delovnih razmerij ter ustrezen nadzor
- Uresničevanje programa »Zdravje za vse do leta 2000
- Skrb za vzdrževanje optimalnega nivoja zdravstvenega varstva
kot ključnega faktorja kakovosti življenja
- Razvoj celovitega programa kakovosti zdravstvenih storitev
- Uresničevanje »Strategije razvoja kmetijstva v republiki
Sloveniji«
- Dosledna uporaba evropskih predpisov in standardov pri
pridelavi in predelavi hrane

1995
TRAJNO
TRAJNO
TRAJNO
TRAJNO
TRAJNO
TRAJNO
1993
1994
1994
1994
TRAJNO

1994
1994
TRAJNO

TRAJNO
1993
TRAJNO
1994
TRAJNO
TRAJNO
1995
TRAJNO
TRAJNO
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VPRAŠANJA POSLANCEV

Zakaj vlada ni opravila svojega dela?
BREDA PEČAN, poslanka iz poslanske skupine Združene
liste, je na vlado naslovila vprašanje, v katerem pravi, da so
takrat, ko so sprejemali zakona o skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije poslanci sprejeli tudi sklep, ki
vladi nalaga, da mora najkasneje do 1. aprila 1993 predložiti
analizo ali je datum 6. 4.1941 primeren po četrtem odstavku
13. člena tega zakona za občine in dele občin, ki so bile do 9.
9. 1943 v sestavi Kraljevine Italije.
Ker je vlada ta rok zamudila, poslanka vladi očita, da ta
poslancev ni obvestila o tem, kakšne ovire so ji preprečile,
da svojega dela ni opravila. Pravi, da pa pričakuje, da bo
vlada to storila takoj, sicer pa naj predlaga zamrznitev
uporabe zakona za tiste občine in dele občin v Sloveniji, za
katere si ni na jasnem, kakšno rešitev lahko ponudi.
Poslanka tudi pravi, da če vlada ne bo opravila tega dela,
bodo poslanci sami vložili ustrezen predlog zakona.
Vlada ji je odgovorila:
- predlagamo, da se rok za predložitev Analize primernosti
uporabe datuma 6/4-1941 po zakonu o skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije za območja občin, ki
so bile pod Kraljevino Italijo, podaljša na 1/10-1993.
Po sprejemu sklepa na Državnem zboru Republike Slovenije
je ministrstvo poizkušalo pridobiti te podatke, vendar je ugotovilo, da evidenc o tem ni in da bo treba podatke zbrati iz
zemljiških knjig.
Zato je 23. 2. 1993 zaprosilo zemljiškoknjižne oddelke temeljnih sodišč, ki so krajevno pristojna za nepremičnine v občinah oziroma delih občin, ki so bili pod kraljevino Italijuo
(Koper, Izola, Piran, Sežana, Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin,
Idrija, Ilirska Bistrica, Postojna, Logatec, Cerknica, Škofja
Loka), naj bi pripravili želene podatke. Podatke smo dobili le
za eno občino.
Ministrstvo za pravosodje je na pobudo nekaterih temeljnih
sodišč z dopisom 2/4-1993 sporočilo Ministrstvu za kmetijstvo
in gozdarstvo, da sodišča zaradi preobilice dela in pomanjkanja kadrov tega niso v stanju narediti in naj to naredi ministrstvo samo, naj si za to najame usposobljene ljudi oziroma naj
to zberejo občinski upravni organi.
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je sklicalo tudi sestanek s predstavniki premoženjskopravnih organov občin
Koper, Izola in Piran, da bi preko njih dobilo potrebne
podatke. Predstavniki teh organov so povedali, da evidenc
o tem ni in je zato treba pridobiti podatke iz zemljiške knjige.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije do
sredine maja ni imel sredstev, iz katerih bi lahko plačal pooblaščence, ki bi mu poiskali te podatke, prav tako teh sredstev
nima Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. Sklad tudi še
nima zaposlenih delavcev, ker ni imel sredstev za njihovo
plačevanje, ministrstvo pa tudi nima delavcev, ki bi lahko ob
svojem drugem delu opravili to nalogo.
Po oceni bi bilo treba za tako analizo zagotoviti okoli
3.700.000 tolarjev, ker je treba pregledati zemljiškoknjižne
vpise za 443 katastrskih občin s povprečno 50 vpisov, to je
skupaj 22.150 vpisov. Pregled enega vpisa traja povprečno
7 minut, kar pomeni približno 3.700 ur. Delo naj bi opravili
poznavalci zemljiške knjige, ki jih je treba za to posebej
plačati.
Po zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je predvideno, da morajo dosedanji upravljalci
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v šestih mesecih po uveljavitvi zakona pripraviti podlage za
zemljiškoknjižni prenos zemljišč v !ast Republike Slovenije
oziroma občin in pripraviti tudi ustrezno dokumentacijo. Ko
bo to pripravljeno, bomo lahko natančno ugotovili površine
zemljišč, ki so last Republike Slovenije, in površine, ki so last
občin.
Na podlagi podatkov iz prejšnjih dveh odstavkov bomo pripravili analizo za Državni zbor Republike Slovenije, ki bo nato
lahko presodil, ali je treba zakon o Skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije zaradi neprimernosti datuma
6/4-1941 za občine, ki so bile pod Kraljevino Italijo, spremeniti.
Kdaj bo urejen status najemnikov nacionaliziranih stanovanj?
MIRAN POTRČ, iz poslanske skupine Združene liste, je
ministrstvo za okolje in prostor vprašal, kdaj bo dokončno
pripravljen zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona, da bi se končno uredil neurejen in nedorečen
status najemnikov nacionaliziranih stanovanj in s tem
odpravile krivice, ki jih ti doživljajo. Samo javne obljube
ministrstva niso dovolj.
Vlada je odgovorila:
Vlada Republike Slovenije že pripravlja predlog sprememb in
dopolnitev stanovanjskega zakona. Poleg podaljšanja rokov
za lastninjenje stanovanj in stanovanjskih hiš za vse upravičence, ki žive v stanovanjskih hišah, ki so predmet zakona
o denacionalizaciji, bodo v predlog vključene tudi spremembe in dopolnitve tistih členov, ki se nanašajo na odkup
teh stanovanj s strani prejšnjih imetnikov stanovanjske pravice v smislu spodbudnejših pogojev za lastnika stanovanja.
Zato bo Vlada Republike Slovenije predlog sprememb in
dopolnitev stanovanjskega zakona predložila Državnemu
zboru Republike Slovenije za julijsko sejo.
Je lastništvo zgradbe nekdanjega CK končno urejeno?
CIRIL PUCKO, poslanec SKD, je na pristojne naslovil
naslednje vprašanje: Že dvakrat (na 10. in 11. seji DZ) sem
postavil vprašanje lastništva zgradbe na Tomšičevi 5. Ker
sem dobil neustrezen odgovor, zastavljam naslednja vprašanja:
2. Med katerimi pogodbenimi strankami je bila pogodba
sklenjena?
3. Kakšen je bil znesek kupnine?
4. Ali je plačnik proračun RS, ali Državni zbor oz. vsak
določeni del in kakšno |e to razmerje?
5. Na osnovi kakšnega predpisa je prišlo do sklenitve
pogodbe ob dejstvu, da še nI rešeno vprašanje lastnine
bivših DPO?
6. Za koliko ljudi se je na ta račun povečalo število zaposlenih v Državnem zboru?
Prvi odgovor generalnega sekretarja vlade se je glasil:
V zvezi s poslanskim vprašanjem g. Cirila Pucka, če so že
urejena lastninska razmerja za stavbo na Tomšičevi 5 ter
o tem kolikšno je breme Republike Slovenije in kakšne so
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njene obveznosti ter s kom je Republika Slovenija podpisala
to pogodbo, dajemo naslednji odgovor:
Republika Slovenija je v skladu s sklepom Komisije za kadrovske in administrativne zadeve Vlade Republike Slovenije (s
ftrani Vlade pooblaščena komisija za odločanje o premoženjPko pravnih razmerjih) z dne 10. marca 1993 sklenila dne 16.
P' 1993 menjalno pogodbo in darilno pogodbo z SDP Socij»lno demokratsko prenovo Slovenije. S tem je Republika
fcvenija pridobila za potrebe Državnega zbora lastninsko
Pravico stavbe na Tomšičevi 5. Javno pravobranilstvo Reputoke Slovenije na osnutek pogodb ni imelo pripomb.
'a osnovi pogodb je Republika Slovenija pridobila 4.184 m2
Pristne poslovne površine. V menjavi pa je 2SDP pridobila iz
°nda premoženja Republike Slovenije 980 m površine. Vred•ostno znaša razmerje 1:5 v korist Republike Slovenije. Iz
'beh pogodb za Republiko Slovenijo ne izhajajo več nobene
Zveznosti in tudi nobena bremena.
'bjekt na Tomšičevi 5 bo v celoti vseljiv za potrebe Državnega
tara do konca septembra 1993.
*vezi s poslanskim vprašanjem g. Cirila Pucka glede lastnica zgradbe na Tomšičevi 5 je generalni sekretar dal še
Slednji odgovor:
'a zahtevo vodstva Državnega zbora ob vednosti vseh
°slanskih skupin, ki je temeljila na izkazanih potrebah
ržavnega zbora po dodatnih prostorih za njegovo normalno
Rovanje, je komisija za kadrovske in administrativne zadeve
'ade Republike Slovenije (s strani Vlade pooblaščeno telo za
dločanje o premoženjsko-pravnih razmerjih) 10. marca 1993
členila, da Republika Slovenija sklene menjalno in darilno
°9odbo z SDP Socialno demokratsko prenovo Slovenije,
a
tere predmet je zamenjava nepremičnine na Tomšičevi
(lastnik SDP - priloga sklep Temeljnega sodišča v Ljubljani
'a■ 5583/92) z nepremičninami na Levstikovi 15 in v prvem
dstropju poslovno-stanovanjske stavbe na Slovenski
(imetnik pravice uporabe oz. lastnik Republika Slovenija) in
ar
ilo v obsegu razlike med vrednostjo zamenjanih objektov.
a
osnovi tega sklepa
ir
'lna pogodba med
e

je 16. 3.1993 bila sklenjena menjalna in
SDP Socialno demokratsko prenovo in
Publiko Slovenijo, na katero tudi Javno pravobranilstvo
'Publike Slovenije ni imelo pripomb. Ker poslanec sprašuje
Predpisu na podlagi katerega je prišlo do sklenitve
Zgodbe, navajamo, da je pravna podlaga za sklenitev
'SJodbe v zakonu o obligacijskih razmerjih, ki je bil z ustav^ zakonom prevzet v slovenski pravni red in v 5. členu
jtana
o vladi. Pogodba je torej bila sklenjena na podlagi
!|
iavnega pravnega reda, po katerem med drugim zemljiška
'iiga velja za javno, vpisi v njej pa za verodostojne. Vsebinnerešena vprašanja glede lastnine bivših DPO niso relejna
za pravni promet, saj je njihova ureditev odvisna od
0r
ebitnega bodočega zakona.

navedeno pogodbo je Republika Slovenija pridobila za
J'rebe Državnega zbora stavbo
na Tomšičevi 5, ocenjeno na
2
milijonov
DEM
(4.184
m
koristne
poslovne površine),
?aTieno pa je SDP pridobila poslovne prostore na Slovenski
$8 stavbo
na Lestikovi 15, skupaj ocenjeni na 2 milijona DEM
0 m2 povšrine). Navedene vrednosti temeljijo na cenitvah
'^no zapriseženih cenilcev. Razliko v vrednosti med nepre'Cninami
v višini 8 milijonov DEM je SDP s to pogodbo
rr
nalno pravno podarila Republiki Sloveniji.
'[ ni šlo za kupoprodajno pogodbo tudi kupnina ni bila
,!°čena, s sklenitvijo pogodbe pa ni bil obremenjen niti
£avni zbor niti proračun Republike Slovenije. Vlada Repu'ke Slovenije nima podatkov za koliko ljudi se je na podlagi
l6
| nltve pogodbe povečalo število zaposlenih v Državnem
oru.
(Menjalna in darilna pogodba In Sporazum med
*®vnlm zborom Republike Slovenije in SDP Slovenije ter
!®P) so na voljo v strokovni službi Državnega zbora RepuSlovenije.
af

očevalec

Koliko je zdravstvenih zavarovancev?
IVAN VERZOLAK, poslanec Slovenske nacionalne stranke,
je vprašal, kako je mogoče prezreti dejstvo, da je od 36.699
izdanih delovnih dovoljenj dobilo pravice za obvezno zdravstveno zavarovanje še dodatno 257.214 zavarovancev. To
pomeni, da vsak zaposleni tujec omogoča zavarovanje
v povprečju ie sedmim družinskih članom. Zato sprašuje ali
so pristojne službe pri preverjanju števila družinskih članov
in njihovih sorodstvenih vezi z zavarovanci, ki so v delovnem razmerju v RS, na podlagi delovnih dovoljenj res opravilo svoje delo?
Prejel je odgovor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sicer:
Prejeli smo vprašanje poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke - SNS v zvezi s številom zavarovancev. V svojem vprašanju navajajo, da je število prebivalcev nižje od
števila oseb, ki imajo status zavarovane osebe v naši državi.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
ki je pričel veljati v lanskem letu je drugače uredil status
zavarovanih oseb in zaostril pogoje za njegovo pridobitev.
Prejšnji zakon je namreč uveljavil nacionalno zdravstveno
varstvo, ker je pomenilo, da ima status zavarovanca vsakdo, ki
je imel vsaj stalno prebivališče v R Sloveniji. Po novem pa
zakon pozna 21 podlag za zavarovanje, pri čemer je prvenstveno opravljanje dela v Sloveniji (torej aktivni zavarovanci),
zdravstveno zavarovanje pa si lahko uredijo tudi prejemniki
določenih nadomestil, pokojnine, denarnih pomoči, če te
denarne prejemke prejemajo na podlagi naših predpisov.
Zavarovanec, ki ima urejeno zdravstveno zavarovanje na eni
izmed prej navednih podlag, lahko uredi zdravstveno zavarovanje za svoje ožje in nekatere širše družinske člane, če so
izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon za to zavarovanje. Za
družinske člane je v zadnjem odstavku 20. člena kot pogoj
določeno tudi stalno prebivališče v R Sloveniji. Izjemno od
tega načela predstavljajo le morebitne določbe mednarodnih
pogodb. Po 109. členu zakona se štejejo za zavarovane osebe
vse osebe, ki so imele pravico do zdravstvenega varstva po
predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona in sicer
toliko časa, dokler se s pravnomočno odločbo ne ugotovi, da
te lastnosti nimajo. Za ožje družinske člane zavarovancev, ki
imajo stalno prebivališče na območju drugih republik pa je
zakon določil, da imajo ta status do sklenitve mednarodnih
pogodb oziroma najdalj do 31. 12. 1993.
Ob tem je potrebno poudariti, da status zavarovane osebe ni
vezan na stalno prebivališče v naši državi. Tako lahko status
zavarovanca uveljavijo osebe, ki so v delovnem razmerju
v R Sloveniji, poslane na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, osebe, ki na območju R Slovenije samostojno
opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali
glavni poklic, osebe, ki so lastniki zasebnih podjetij v R Sloveniji, brezposelne osebe, ki prejemajo pri Zavodu za zaposlovanje nadomestilo oziroma denarno pomoč ter tujci, ki se izobražujejo ali izpolnjujejo v Sloveniji. Vse te skupine oseb so
lahko zavarovanci po zdravstveni zakonodaji in nekatere od
njih ne potrebujejo delovnih dovoljenj po predpisih o zaposlovanju tujcev v naši državi. Iz podatkov Republiškega zavoda
za zaposlovanje je bilo lani izdanih skoraj 37.000 delovnih
dovoljenj.
Kot je navedeno v poslanski pobudi, prihaja ob primerjavi
podatkov o prebivalcih in podatkov o zavarovancih do razlik.
Nekaj razlogov smo že navedli. Poleg tega pa je potrebno
upoštevati, da podatki o družinskih članih niso dejanski
podatki, saj se le-ti preračunavajo na podlagi ključa, ki je bil
določen v letu 1976, njegova sprememba oziroma sprememba
metodologije za ta izračun pa ni v naši pristojnosti. Po informacijah na Inštitutu za varovanje zdravja so bili ključi za
izračun družinskih članov aktivnih zavarovancev in družinskih
članov upokojencev izračunami na podlagi štetja zavarovancev in upokojencev ter štetja družinskih članov zavarovancev
v tistih letih. Zato ti podatki niso primerljivi, saj vemo, da je
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Prezreti ne moremo tudi dejstva, da imajo status zavarovane
osebe še družinski člani naših delavcev iz Bosne in tudi iz
drugih držav bivše Jugoslavije, ki so imeli ta status pred
agresijo na Slovenijo. Ker ne poteka plačilni promet med temi
državami, z izjemo Hrvaške, Slovenija tudi na plačuje zdravstvenih storitev za te zavarovance oziroma še ne razpolagamo
s podatki, kdo je še naš zavarovanec.

Glede vprašanja o preverjanju družinskih članov in njihovih
sorodstvenih vezi pa poudarjamo, da se stgrogo držimo
določb zakona o tem, kdo lahko pridobi status zavarovani
osebe kot družinski član. Za delavce, ki delajo v naši državi na
podlagi delovnih dovoljenj in njihove družinske člane veljajo
v sistemu zdravstvenega zavarovanja enaki pogoji kot V
državljane naše države. Menimo, da položaj ne more biti ne
boljši in tudi ne slabši, saj vsi delavci in delodajalci plačujejo
prispevke od zakonsko določenih osnov in vsi po isti pri1
spevni stopnji.

Ker se v Zavodu zavedamo, da je potrebno ugotoviti točne
podatke, ker jih potrebujemo za več namenov, smo v sredini
lanskega leta pričeli s popisom zavarovanih oseb. Ta naloga
pa zaradi obsežnosti in objektivnih razlogov še ni končana in
predvidevamo, da bomo popis v vseh območnih enotah zaključili v jesenskih dneh. S tem bo tudi formirana baza podatkov zavarovanih oseb kot osnova podatkovna struktura
sistema zdravstvenega zavarovanja.

Na podlagi vsega navedenega lahko ugotovimo, da se statistični podatki med seboj razlikujejo, odvisno od načina in In
časa zajemanja. Zato tudi ta hip ni mogoče sprejeti ozirom'
ovreči trditve, da zaposleni tujec omogoča zdravstveno zavarovanje poprečno sedmim družinskim članom. Čim bomo
razpolagali z natančnejšimi podatki, vas bomo obvesti#
o dejanskem stanju.
Lep pozdrav!

število družinskih članov naših družin z leti padalo in da je
zato podatek o zavarovanih osebah večji od dejanskega.

ODGOVOR
Ministrstvo za okolje in prostor na pobudo VIDE
ČADONIČ-ŠPELIČ za spremembo navodila
glede konzumiranja pravice do odkupa stanovanj in vprašanja pripravi stimulativnih ukrepov
za povečanje prodaje stanovanj
V zvezi s poslansko pobudo ge. mag. Vide Čadonič-Špelič, ki
predlaga spremembo stališča našega ministrstva glede konzumiranja pravice odkupa stanovanj kakor tudi glede priprave
stimulativnih ukrepov za povečanje prodaje stanovanj naj
pojasnimo, da je pravica do odkupa stanovanja po stanovanjskem zakonu enkratna pravica, ki jo lahko vsak prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki je to pravico imel na dan uveljavitve stanovanjskega zakona, uveljavlja v roku dveh let po
uveljavitvi zakona (imetnik stanovanjske pravice se lahko
torej odloči za nakup znotraj tega roka takrat, ko ima denar).
Lastnik stanovanja je stanovanje dolžan prodati na zahtevo
prejšnjega imetnika stanovanjske pravice in to pod pogoji, ki
veljajo za privatizacijo stanovanjskih hiš in stanovanj, ki so se
lastninila s stanovanjskim zakonom, imetnik stanovanjske
pravice pa je dolžan kupnino plačati v šestedsetih dneh od
sklenitve pogodbe.
Poudarjamo pa, da je v primeru ponovne zahteve po nakupu
stanovanja od posameznega lastnika stanovanja odvisno, ali
bo pristal na sklenitev nove pogodbe ali ne, saj vsak lastnik
sam presodi, ali je v njegovem interesu, da stanovanje proda
ali ne ter da ob posameznem primeru presodi, ali gre za
opravičljive razloge, zaradi katerih kupec ni plačal kupnine
v roku, ki je z zakonom določen.
Ministrstvo za okolje in prostor v konkretnih primerih svetuje,
da prejšnji imetnik stanovanjske hiše obvesti lastnika stanovanja o vseh okolišinah, ki so vplivale na njegov odstop od
nakupa stanovanja. Sicer pa s tem v zvezi ocenjujemo, da ti
primeri niso številni.
Po podatkih, s katerimi razpolagamo v ministrstvu, dosedanji
potek privatizacije potrjuje naše prvotne ocene glede privatizacije, sprejete že ob sprejetju stanovanjskega zakona. Po
stanju 31. 3. 1993 se je od skupno 216.079 stanovanj, ki jih je
bilo ob uvelajvitvi stanovanjskega zakona moč prodati, prodalo 98.674 oziroma 45,67% stanovanj. Ob upoštevanju, da
rok za privatizacijo poteče letos oktobra lahko pričakujemo,
da bo prodanih več kot polovica vseh stanovanj. To pa je
ocena, ki jo je ministrstvo predvidelo že ob pripravi stanovanjskega zakona.
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V ministrstvu delimo mnenje s poslanko g. Vido Čadoniijf)
špelič, da bi kazalo še pred potekom zakonskega roka zC_
privatizacijo stanovanj sprejeti nekatere stimulativne ukrep*
za pospešitev procesa privatizacije stanovanj in to zlasti s prekj
hodom na določanje najemnin po določilih stanovanjskega
zakona, kar bi neposredno vplivalo na pospešen nakup stanuj
vanj po stanovanjskem zakonu.
nju
Privatizacijo stanovanj pa izrecno spodbujajo tudi predlagan'^
spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona, ki zadevaj'
stanovanja, ki so predmet denacionalizacije in o katerit]pQ
poteka prva obravnava v Državnem zboru Republike Slovej^
ni e
' Jšnj
ODGOVOR
Ministrstva za zdravstvo na pobudo RAFAEL «
KUŽNIKA za nabavo reševalnega vozila
potrebe Zdravstvenega doma Novo mesto
V zvezi s pobudo poslanca Državnega zbora g. Rafaela Kf:
nika vam pošiljamo naslednje pojasnilo.

Ugotavljamo, da poslanska pobuda posega na več vrst vpr*j
šanj oziroma področij, med drugim pa odpira tudi izjemnnL
pomembno področje zagotavljanja in organiziranja nuj L°
medicinske pomoči v Sloveniji ob upoštevanju specifičnost?
posameznih območij.
Kj

Z zakonom je predvideno, da je reševalna služba kot d1
dejavnosti nujne medicinske pomoči praviloma organizira'
pri bolnišnici, če temu ni tako, pa pri zdravstvenem dotf;
Pogoje in način izvajanja nujne medicinske pomoči, ki m<> 4^
biti v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti dostopna lr
zagotovljena vsem prebivalcem Republike Slovenije, 0r;
potrebno v Sloveniji urediti s posebnimi predpisi. V ta nam'
je Zdravstveni svet oblikoval posebno delovno skupino, lf
pripravlja predlog te ureditve po strokovni plati, pa tudi 9'®':^,'
možnih organizacijskih rešitev, ki so povezane s strokovni'
usmeritvami. Računamo, da bodo te rešitve predložej/^
Zdravstvenemu svetu za eno prihodnjih sej. V sklop teh re' j •
tev nedvomno sodi tudi zagotovitev mreže posebej opremi) c
nih reševalnih vozil.
ierj)
Drugi sklop vprašanj zajema problem nabavljanja osnov'
sredstev za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Glede moi<
sti nabave reševalnega vozila za zdravstveni dom v tem K'
kretnem primeru je potrebno povedati, da gre zagotavlja'
materialnih pogojev za opravljanje dejavnosti zdravstva'
zavodov, ki je urejeno z zakonom. Zakon o zdravstveni del'

poročevsl%rc

nosti (Ur. I. RS, štev. 9/92 - 27. člen) namreč to obveznost
nalaga ustanovitelju, ki pa je v tem primeru, ker gre za
osnovno zdravstveno dejavnost, občina.
Podobna določba je tudi v zakonu o zdravstvenem varstvu in
Zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS, štev. 9/92, 13/93), kjer je
Prav tako določeno, da je Republika Slovenija oziroma republiški proračun dolžan zagotavljati investicijska sredstva le za
Potrebe javne zdravstvene službe na sekundarni in terciarni
ravni, medtem ko mora za ta sredstva za potrebe zdravstvenih
domov in javnih lekarn poskrbeti občina oziroma mesto.
'i še zadnje vprašanje, pri katerem pa nikakor ne moremo
"naprej
in brez ugotovitve dejanskega stanja, soglašati z mnen
iem, da naši proizvajalci reševalnih vozil ne izdelujejo vozil,
*1 bi bila primerna za nuđenje nujne medicinske pomoči. Zato
Predlagamo, da se gospod poslanec s tem vprašanjem obrne
"aCIMOS
in RENAULT. Na ministrstvu se namreč zavzemamo
2a
to, da je tudi pri tovrstnih nabavah treba podpirati predvsem domačo proizvodnjo in ji s tem dati tudi določeno
Priznanje, kot tudi izhodišče za upoštevanje njenih izdelkov
"tujini.
odgovor
Vlade Republike Slovenije na pobudo BREDE
^EČAN, da se zagotovijo ustrezna proračunska
Sf
edstva občinam
fliPravni
1,1

zbor je v aprilu sprejel zakon o izvrševanju proračuna
proračun Republike Slovenije za leto 1993. V 40. členu
kon nalaga vladi oz. pristojnim ministrstvom, da v sodelova"'lu z upravnimi organi občine določijo merila za ugotavljanje
proračunske
porabe v občinah. Rok za določitev meril je bil
3
3j0 0 dni po sprejemu proračuna, torej 31. maj 1993.
rit s .
jei '"formacijah iz cele vrste občin se na tem področju nič ne
•°9aja.
Izhodišče za financiranje proračunov je samo indeksi'anje lanske porabe. Vsa prizadevanja občin, da bi vzpostavile
J^alog
z vlado v zvezi s problemi pri financiranju, so neu.'Pešna. Stanje postaja nevzdržno. Vsak nov zakon pomeni za
Ločine nove obveznosti brez zagotovljenih virov.
!a

zvezi z vsem navedenim dajem pobudo, da vlada takoj
^Proča o vzrokih za zastoj pri izvrševanju nalog pristojnih
Jjnistrstev iz 40. člena zakona o proračunu: in da vlada takoj
^fskrbi za potrebne prerazporeditve sredstev za normalno
^Sevanje z zakoni naloženih obveznosti občin.
3rJ
1

'ada je poslala naslednji odgovor:
fin ,a
n ' aa Republike Slovenije je na 36. seji, dne 15. julija 1993,
sfPravnavala: INFORMACIJO O REALIZACIJI 40. ČLENA
AKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA IN O PRORAČUNU
PUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1993 NA ZAHTEVO
d '&BORA ZA FINANCE IN KREDITNO MONETARNO POLITIKO
ad &NE 23. JUNIJA 1993.
ITI,
,o 4nnavedeno informacijo odgovarjamo tudi na poslansko vpraa r je Brede Pečan o izvajanju 40. člena zakona o izvrševanju
°računa in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993.
Ti«
le< !J'n0rmacija o realizaciji 40. člena zakona o izvrševanju proranif a in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993
te'
■e41I *0.
an členu zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu
r
I Publike Slovenije za leto 1993 (Uradni list RS št. 22/93) je
°'očen
30 dnevni rok za oblikovanje finančno ovrednotenih
6r
il za odhodke na področju uprave, družbenih dejavnosti in
infrastrukture, ki se financirajo iz občinskih proVd J^Podarske
jnC-lr,unov. Za realizacijo te naloge so bila zadolžena pristojna
i/0i istrstva.
>bi
lahko izpeljali predhodno navedeno nalogo je Ministr0
ih
za finance dne 14. 5. 1993 organiziralo sestanek vseh
1
"nfistrstev,
■
....
.
ki bi se morala
aktivno uključiti v projekt
realiza'^ročevalec

cije te naloge. Sestanka so se udeležili predstavniki naslednjih ministrstev: Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za
obrambo, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za promet in
zveze, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Ministrstva za kulturo, Kadrovske
službe Vlade in Ministrstva za finance. Udeležencem sestanka
je bilo obrazloženo, kakšno nalogo jim nalaga zakon o državnem proračunu v 39. in 40. členu in kaj pričakujejo predstavniki občin od meril za posamezne segmente proračunske
porabe.
Ministrstvo za finance je zadolženo, da skladno z opredelitvami o možni rasti javne porabe na ravni Republike Slovenije
vsako leto opredeli možen obseg javne porabe za posamezno
občino. Skladno z določenim obsegom javne porabe in ocenjenimi prilivi prihodkov za posamezno proračunsko leto, se
tekoče ugotovlja primankljaj prihodkov in mesečno zagotavlja potrebna sredstva finančne izravnave iz državnega proračuna. Ker Ministrstvo za finance ocenjuje, da pri oblikovanih
merilih ne bo prišlo do popolne prerazporeditve sredstev
v okviru občinske bilance javne porabe med občinami, bo
potrebno skladno z bilančnimi možnostmi ustrezno povečati
sredstva finančne izravnave v državnem proračunu. Oblikovana merila bodo povečala posameznim občinam dosedanji
obseg javne porabe, zato jim bo potrebno nakazati tudi
ustrezno večja sredstva finančne izravnave iz državnega proračuna.
Na osnovi poslanih podatkov o potrebnih sredstvih po občinah za normalno financiranje posameznih nalog v okviru
proračuna, ki jih nalagajo zakoni in drugi predpisi, bi na
medresorskem usklajevanju morali ugotoviti v kakšnem
obsegu, bi bilo možno realizirati posredovana merila resornih
ministrstev v okviru bilance javne porabe na ravni občin
v letošnjem letu. Ker so razporejena vsa razpoložljiva sredstva
v okviru bilance javne porabe, tako na ravni republike kot
občin, bo možno oblikovana merila, ki pomenijo delno prerazpreditev med občinami, realizirati šele ob uskladitvi javne
porabe na ravni republike.
Do. 1.7. 1993 so Ministrstvu za finance v pisni obliki posredovala finančno ovrednotena merila za posamezna področja
javne porabe na nivoju občin naslednja ministrstva:
- Ministrstvo za obrambo: za financiranje obrambe in gasilcev;
- Ministrstvo za promet in zveze: za financiranje lokalnih
cest;
- Ministrstvo za kulturo: za delovanje kulture;
- Ministrstvo za šolstvo in šport: za financiranje materialnih
stroškov osnovnih šol;
- Ministrstvo za pravosodje: za delovanje občinskih pravosodnih organov (organov za postopek o prekrških in javne
pravobranilce) in občinskih družbenih pravobranilcev samoupravljanja.
Vladna služba za kadre pripravlja merila za delovanje občinskih upravnih organov, prav tako Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve merila za financiranje otroškega in socialnega varstva. Ostala ministrstva Ministrstva za finance niso
obvestila, če bodo pripravila merila za ustrezni del nalog, ki se
financirajo na področju javne porabe iz proračunov občin.
Največji problem predstavlja po našem mnenju oblikovanje
ustreznih finančno ovrednotenih meril za področje komunalne dejavnosti. To področje sodi v pristojnost Ministrstva za
okolje in prostor in v strukturi porabe občinskih proračunov
predstavlja sorazmerno velik delež.
Dokler niso posredovana merila za vse vrste nalog, ki se
financirajo iz proračunov po občinah, ni mogoče pristopiti
k celovitemu obravnavanju predloženih kriterijev. Iz že razpoložljivih podatkov dosedaj prispelih meril je razvidno, da bo
potrebno medresorsko usklajevanje zaradi različnega pristopa pri oblikovanju meril. To se kaže pri posameznih segmentih porabe v relativno večjem obsegu potrebnih sredstev,
kot jih sedaj zagotavljajo občinski proračuni. Porabo sredstev
bo zato potrebno prilagoditi bilanci razpoložljivih sredstev
javne porabe. Ko bodo ti podatki usklajeni z bilanco javne
porabe na republiški ravni in ustrezno povečana finančna
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izravnava v državnem proračunu, bo možno predložena
merila resornih organov tudi verificirati na seji Vladne komisije za področje javne porabe v občinah. Ce bo komisija
predloženi predlog sprejela, bo možno ustrezno korigirane
izračune upoštevati pri določanju možnega obsega javne
porabe občin za leto 1993.
Na osnovi odgovora na odprto pismo predstavnikov občin
o problematiki javne porabe občin v Republiki Sloveniji, ki so
ga na Vlado naslovile občine ob razpravi o državnem proračunu, je Vlada razpravljala o javni porabi občin na seji dne 24.
6. 1993. V odgovoru na odprto pismo je analitsko obdelala na
osnovi razpoložljivih podatkov javno porabo občin, od uveljavitve nove sistemske zakonodaje na tem področju, do danes.
Podatki kažejo, kakšni pozitivni premiki so bili doseženi v tem
času pri izenačevanju porabe na prebivalca, kljub vsakoletnem prenosu posameznih nalog iz občinske na republiško
raven. To gradivo vam pošiljamo v prilogi.
Hkrati je Vlada sklenila ponovno opozoriti posamezna ministrstva o zahtevnosti realizacije naloge po zakonu o državnem
proračunu, ker se je rok že iztekel. Da bi to zastavljeno nalogo
lahko izpeljali, je potrebno nadaljevati z oblikovanjem meril in
Ministrstvu za finance poslati ustrezne finančno ovrednotene
podatke, da jih bo lahko vključilo v bilanco možnega obsega
javne porabe občin za leto 1993.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na vprašanje oziroma
pobudo CIRILA PUCKA za razveljavitev nekaterih pogodb
V zvezi z zahtevo Cirila Pucka, da Vlada Republike Slovenije
začne postopek za razveljavitev vseh tistih pogodb, sklenjenih .
s posamezniki, ki niso oziroma nimajo pravice do službenega
stanovanja, odgovarjamo naslednje:
Stanovanjska komisija vlade je že začela s postopki za izselitev uporabnikov službenih stanovanj, ki nimajo več pravice do
službenega stanovanja.
V zvezi z drugim vprašanjem poslanca Cirila Pucka sporočamo, da je Vlada Republike Slovenije na vprašanje že odgovorila z dopisom št. 020-03/93-1/58-8 z dne 23. 7. 1993.
Odgovor vam ponovno pošiljamo v prilogi.
3. Področje kontrole za varstvo pred nalezljivimi boleznimi na
državni meji je urejeno z naslenjimi predpisi:
- Mednarodni zdravstveni pravilnik, 3. dopolnjena izdaja,
WHO, Geneva 1993;
- Zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki
ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 51/84 in 63/90);
- Zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi
(Uradni list SRS, št. 18/87);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja obvezne imunizacije, seroprofilakse in kemoprofilakse proti nalezljivim boleznim in o osebah, za katere velja ta obveznost; Pravilnik o ukrepih za varstvo pred vnosom in za zatiranje kolere, kuge,
virusnih hemoragičnih mrzlic, rumene mrzlice in malarije;
Pravilnik o zdravstvenih pregledih oseb, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni
(Uradni list SFRJ št. 42/85);

blaga. Za te namene se uporabljajo tudi mednarodno predpisani dokumenti.
Ob ugotavljanju dejanskega stanja je bilo ugotovljeno, da
obmejna sanitarna inšpekcija izvaja določila predpisov in da
vključuje zdravstveno službo v primerih, kjer so podane strokovne zahteve za tako sodelovanje.
Postopki sanitarne inšpekcije in zdravstvene službe trajajo le
toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnjevanje zahtevanih
določil predpisov.
O previsokem številu zaposlenih pri opravljanju obmejne kontrole ni mogoče govoriti, saj se je pri nedavni analizi dela
sanitarne inšpekcije ugotovilo, da je kadrovsko močno deficitarna.
4. Delavci organov za notranje zadeve opravljajo mejni nadzor
v skladu z Zakonom o tujcih in Zakonom o nadzoru državne
meje. Čas pregleda posameznih ladij v mednarodnem prometu v Luki Koper je zelo različen. Za tovorne ladje oziroma
za njeno posadko in morebitne potnike (ožje družinske člane
posadke) trajajo policijske formalnosti približno 30 minut.
Zaradi večjega števila »slepih« potnikov in prevoza albanskih,
turških in bolgarskih državljanov, ki ne izpolnjujeo pogojev za
prestop državne meje, je namenjena večja pozornost pregledu tovorno-potniške ladje »HORNBEAM« pod ciprsko
zastavo, ki pluje na relaciji Drač-Koper-Drač.
Ladja pluje na omenjeni progi dvakrat tedensko (do seda
brez točnega plovnega reda). Večkrat je že bila nadzorovan«
s strani »Nato zveze«. Tako ni nikoli znan točen prihod ladje
v Luko Koper, kar bi Policijski mejni postaji Koper kot pr|
stojni enoti za opravljanje mejnega nadzora omogočilo plani'
ranje zadostnega števila policistov za izvedbo nadzora. Kljut
temu so policisti skupaj s predstavniki carinske uprave
pristaniške kapitanije pričeli opravljati nadzor ladje v po^
prečnem času 1.51 ure po prihodih ladje v Luko Koper.
Za to ladjo je izdelan poseben načrt pregleda, ki ga izva)'
najmanj 6 policistov. Polcijski pregled na ladji traja od 3 do
4.30 ur, odvisno od števila tovornjakov in voznikov, potnik°v
in »slepih« potnikov.
Luka Koper nima prostorov, v katerih bi Policijska meina
postaja Koper opravljala mejne formalnosti za potnike, zat<>
policisti te formalnosti opravljajo na sami ladji. Tu pa 5®
srečujejo s številnimi težavami (npr. k enemu tovornjaku
poleg voznika prijavita tudi po dva sovoznika, slepi potniki p®
se skrivajo na ladji in v zaplombiranih kesonih tovornjak0"'6
v ponjavah in med bombažnimi valji), ki podaljšujejo izvajani
pregleda.
Tako kot po vsem svetu je tudi v Luki Koper običaj, ^
poveljnik ladje po opravljenih mejnih formalnostih povabi n
prigrizek in pijačo organe nadzora. Odvisno od posamezne!*
ladjarja oziroma poveljnika ladje je, če pri tem pripravi tud
manjša priložnostna darila, ki jih po vrednosti deli glede J1
funkcijo (rang), ki jo ima posameznik pri izvedbi kontrol*
Glede na svetovno gospodarsko recesijo, ki je zajela tu<
ladjarje, so ta darila, ki jih ne moremo imeti za podkupnin'
vse skromnejša. Odklonitev darila pa pomeni žalitev za pove1
Ni
nika ladje.
2C
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Za obravnavo na Vladi Republike Slovenije je odgovor prip
vilo Ministrstvo za promet in zveze v sodelovanju z Minis
stvom za notranje zadeve, Ministrstvom za finance in Minis' »F
st<
stvom za zdravstvo.

- Pravilnik o opravljanju zdravstvenih pregledov oseb, ki so
pod zdravstvenim nadzorstvom zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni (Uradni list SRS št. 1/88) in
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Republiški program imunoprofilakse in kemoprofilakse za
leto 1992 (Uradni list SRS, št. 33/91).
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Ti predpisi natančno določajo mednarodno uveljavljene
postopke in načine ter njihov obseg pri kontroli potnikov in
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ODGOVOR
Ministrstva za notranje zadeve na pobudo
DRAGA ŠIFTARJA o prepovedi pravice vstopa
tehnično oporečnim kamionom iz tujine v Slovenijo
i

Na 10. seji Državnega zbora Republike Slovenije je poslanec,
Drago Šiftar postavil poslansko pobudo o prepovedi pravice
vstopa tehnično oporečnim kamionom iz tujine v Slovenijo.

J Ministrstvo za notranje zadeve je pobudo preučilo in o njej
- zavzelo naslednje stališče:
i'
e
y
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Republika Slovenija je v skladu s 3. točko 3. člena Konvencije
o cestnem prometu dolžna sprejeti v mednarodnem prometu
vsa vozila, ki izpolnjujejo tehnične pogoje iz Priloge 5 k tej
konvenciji. Na meji se lahko zavrnejo le vozila, za katera se
ugotovi, da niso tehnično brezhibna. Problem pa je v tem, da
policisti na meji niso usposobljeni za takšna opravila niti ne
razpolagajo s potrebno opremo za ugotavljanje tehnične
brezhibnosti vozil.
Soglašamo pa s pozivom g. poslanca za ekološko čistejšo
Slovenijo. Da bi se problem ekologije v cestnem prometu
kompleksno reševal, predlagamo:
- da se sprejmejo mednarodni predpisi, ki se nanašajo na
ekologijo cestnih vozil in
- da se sprejmejo predpisi, ki bodo določali ekološke pogoje,
ki jih morajo izpolnjevati servisne delavnice in avtopralnice.
Na podlagi Sporazuma o enotnih pogojih za homologacijo in
vzajemno priznavanje homologacijske opreme in delov
motornih vozil (Ur. list SFRJ, dodatek za mednarodne
pogodbe in sporazume št. 5/62) velja v Republiki Sloveniji za
posamezno opremo in dele motornih vozil 49 ECE pravilnikov. Te pravilnike pripravljajo eksperti držav članic sporazuma pri Evropski ekonomski komisiji OZN v Ženevi. Na
področju ekologije motornih vozil je potrebno sprejeti
amandma 02 k ECE pravilniku št. 49, ki določa emisijo izpušnih plinov pri diesel motorjih, in ECE pravilnik št. 83 z amandmajem 01, ki določa emisijo izpušnih plinov bencinskih motorjev.
Za servisne delavnice in avtopralnice je treba nujno sprejeti
Predpis, ki naj bi določal osnovne tehnično ekološke pogoje
in opremo, ki bo preprečevala onesnaževanje z olji, bencini,
Parafini, zavornimi tekočinami itd.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo dr. LEA
ŠEŠERKA za spremembe postopkov sprejemanja in odpravljanja ladij, posadk, potnikov ter
korektnosti pristaniških oblasti pri odpravljanju
svojih obveznosti
Na 6. seji Državnega zbora Republike Slovenije, ki je bila od
23. do 26. marca 1993, je poslanec dr. Leo Šešerko podal
naslednjo poslansko pobudo:
"Predlagam, da Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za
zdravstvo in Ministrstvo za notranje zadeve proučijo razmere
v Luki Koper in izvedejo spremembe, tako da bodo postopki
sprejemanja in odpravljanja ladij potekale po običajih v primerljivih evropskih lukah.
Kar zadeva izvajanja predpisov s področja kontrole pred
nalezljivimi boleznimi in okužbami, kontrole blaga in potnikov, so postopki v Luki Koper izredno birokratsko togi, ne da
bi hkrati zagotavljali višjo raven varstva na teh področjih kot
v sosednjih in severnoevropskih lukah.
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Število kontrolirajočih uslužbencev je pretirano visoko in večkrat tudi povezano s pričakovanjem obvezne nenapisane
uzance v obliki steklenice viskija in zavoja cigaret. Prihaja do
zadrževanja posadk, potnikov in tovora na ladjah, ki so se že
zasidarale ter bi že lahko zapustile ladjo, če bi luške oblasti
korektno in promptno opravile svoje obvezne postopke.
Poseg Vlade pri odpravi takšnih razmer v Luki Koper je
potreben in smiseln glede ne to, da je Luka Koper civilizacijsko okno Slovenije na morje in da birokratsko šikaniranje
prihajajočih ladij povzroča Sloveniji gospodarsko škodo.«
Vlada Republike Slovenije je pobudo proučila in daje naslednji odgovor:
1. Vsaka ladja mora ob prihodu ali odhodu iz morskega
pristanišča opraviti določene formalnosti do organov pristaniških oblasti, to je do sanitarnih organov, pristaniške kapitanije, pomorske policije in carine.
Postopek, po katerem ravna pristaniška kapitanija, je določen
v Pravilniku o redu v lukah in drugih delih obalnega morja (Ur.
list SRS, št. 14/84). Celotna normativna ureditev obveznosti
domačih in tujih ladij ob prihodu in odhodu iz pristanišča je
povsem enaka drugim obalnim državam, saj temelji na mednarodni konvenciji o olajšavah v mednarodnem pomorskem
prometu, London, 1965 (MPS št. 8/66).
Pri komuniciranju z ladjami na prihodu oziroma odhodu je
prisoten vedno le en delavec Pristaniške kapitanije, to je
dežurni nadzornik v izmeni. Formalnosti prostega prometa
oziroma dovoljenja o odhodu ladje, ki jih opravlja pristaniški
nadzornik, trajajo približno 15 minut, toda le, če so izpolnjeni
vsi pogoji v zvezi z varnostjo plovbe. V vseh desetletjih, odkar
obstaja Luka Koper, še ni bila naslovljena na Pristaniško
kapitanijo kakršnakoli pripomba na zakonitost, diskriminacijo
glede državne pripadnosti ladij, primernost ali ažurnost operativnih delavcev.
2. Sprejemanje in odpravljanje ladij v Luki Koper se opravlja
v skladu z mednarodnim pomorskim pravom in določili carinskega zakona (prečiščeno besedilo Uradni list SFRJ št. 34/90).
Postopek sprejema in odpravljanja ladij je določen s carinskim zakonom, pravilnikom o carinski in prosti carinski coni
in drugimi navodili Republiške carinske uprave. Postopek je
enak postopku v drugih pristaniščih po svetu.
V opravljanju svojih nalog carinski delavci niso nikoli imeli
konfliktov ne s strani ladjarjev, ne s strani ladjarskih agentov
niti z drugimi udeleženci v carinskem postopku.
Carinski postopetosetzačne šele po končani sanitarni, fiotosanitarni in veterinarski kontroli ladij (118. člen carinskega
zakona). V potrditev, da so bili postopki pravilno izpeljani, je,
da se v luki Koper ni nikoli pojavila kakršnakoli bolezen ali
okužba.
Postopek je vedno hiter in korekten, ker se vsi pristojni
zavedajo stroškov zaradi nepotrebnega zadrževanja ladij.
Zaradi postopkov carinske službe v koprski luki nikoli ni bilo
čakanja zaradi razkladanja oziroma nakladanja tovora ter
vkrcanja/izkrcanja potnikov in članov posadke.
Navedbe, da je število kontrolirajočih uslužbencev povezano
s pričakovanjem daril, ne drži, saj so v fazi sprejema ladje
vedno prisotni le trije (carinik, policaj in predstavnik pristaniške kapitanije) in tudi ne predstavlja nobenega zastoja pri
delu.
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